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Varmt

välkomna!

VÅRA ÖPPETTIDER
Måndag - Torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

SPORTLOVS-
AKTIVITET!

Repslagarmuseet 0303-74 99 10
www.repslagarbanan.se

Alla barn bjuds 

på saft och 

bulle!!

”Slå rep med Bernt”
Tors 16 och fre 17 februari kl 11-14

Fri entré för barn och ungdom
Materialkostnad 20 kronor
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Presenterar

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församlingStarrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-ÄlvängenAlafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Fastlagssöndagen den 19/2

Starrkärrs kyrka
Mässa kl. 11.00
Predikan av teologistud. 

Emelie Ritni som också avtackas 
efter sina fem år som vaktmästare.

Präst: Björn Nilsson
Kyrkkaffe

Älvängens blå kyrka
Musikgudstjänst kl. 18.00 

Kärlekens väg
Karin Bäckman och Real Groove 

sjunger och spelar.

NÖDINGE. Nu är den fanta-
sifulla, excentriska och roliga 
gruppen tillbaka i Ale med 
en ny föreställning. Onsdag 
den 29 februari har Teater-
föreningen i Ale bjudit in 
123 Schtunk till teatern i 
Nödinge för att bjuda på fö-
reställningen Kung Lear. 
Har du någon gång varit 
med på en föreställning med 
dessa hallänningar kommer 
du säkert att hänga på låset.

Efter framgångarna med 

tolkningar av Shakespeares 
Macbeth, Romeo & Julia, 
Rickard III och Hamlet 
kommer nu en härlig ver-
sion av Kung Lear. Berät-
telsen om monarken som på 
sin ålders höst skulle dela 
riket och makten mellan 
sina döttrar, men som istäl-
let skapade en aldrig skådad 
förvirring och oreda. Missa 
inte denna minst sagt galna 
helaftonsföreställning om 
blind fåfänga, girighet, falsk 

kärlek och missförstånd.
Teatergruppen bjuder på 

en show full av improvise-
rade upptåg och allvarliga 
bottnar. Skådespelarna Jose-
fine Andersson, Lasse Bei-
scher och Henri Kokko 
känner vi igen från tidigare 
gästspel i Ale, senaste besö-
ket var för två år sedan med 
Tjechovs Onkel Vanja. Bil-
jetter till Kung Lear köps på 
biblioteket i Nödinge.

❐❐❐

123 Schtunk kommer tillbaka till Ale

Onsdagen den 29 februa-
ri gästar 123 Schtunk Ale 
gymnasium med föreställ-
ningen Kung Lear.

Jag är femton år inuti och 
femtio utanpå. ”Jag är en grön 
bänk i Paris” är en rolig, röran-
de, sorglig, uppiggande och in-
spirerande föreställning om den 
kvinnliga medelåldern base-
rad på Kerstin Thorvalls texter 
med Ann-Sofie Kylin och My 
Holmsten. Måndag 5 mars gäst-
spelar Riksteatern i Nödinge.

My gick och närde tankarna 
på att göra en förställning kring 
Kerstin Thorvalls texter. Hon 
pratade med Ann-Sofi och det 
visade sig att hon hade funde-
ringar kring samma idé. Ann-So-
fie och My vill synliggöra och le-
gitimera den medelålders kvin-
nans rätt till kärlek, uppskatt-
ning, uppmärksamhet och kanske 
lite sex - trots rynkor och en och 
annan grop i låret. Tillsammans 
tar de plats på teaterscenen i all 
sin osminkade skönhet och lust 
på livet.

Pjäsen består av två roller som 
gestaltar varsin del av samma 
kvinna. My Holmsten är dansare 
och skådespelare. Hon har bland 
annat varit engagerad vid Riks-
teatern, Dramaten och Malmö 
stadsteater. My har även medver-
kat i radioprogrammet På minu-
ten och i tv-program som Gäster 
med gester, Detta har hänt, Så 
ska det låta och På spåret. 

Ann-Sofie Kylin debuterade 
redan som 13-åring i Roy An-
derssons regidebut En kärleks-
historia. Sedan dess har Stock-
holmsbördiga Ann-Sofie arbetat 

för såväl Riksteatern som Läns-
teatrarna i Helsingborg, Skövde 
och Sundsvall. Dessutom har hon 
medverkat i ett flertal filmer och 
tv-produktioner som till exem-
pel Snoken, Emma åklagare och 
Kommissionen.

– Den som, i vårt tycke, bäst 
beskrivit livet för medelålders 
kvinnor är Kerstin. Vi känner 
igen oss i hennes framställning av 

sig själv och vi hoppas att vi kan 
bli lika modiga, att ta så mycket 
plats och våga utmana männis-
kor på deras egen arena som hon 
gjorde, och göra det med mycket 
humor, självironi och smärta. 
Hennes texter kräver att bli spe-
lade, för de är så spelbara och 
lätta att känna igen sig i, säger 
My och Ann-Sofie.

Kerstin Thorvall (1925-2010) 

var en svensk författare, journa-
list och illustratör som ofta tog 
plats i debatten om kvinnors sex-
uella frigörelse. Hon var en fö-
regångare som modigt utlämna-
de sig själv och sina tillkortakom-
manden, för medelålders kvin-
nors rätt att 
leva fullt ut och 
slippa duktig-
hetskrav.

Riksteatern till NödingeRiksteatern till Nödinge
Ann-Sofie Kylin och My 
Holmsten ger "Jag är en grön 
bänk i Paris" baserad på Kerstin 
Thorvalls texter.

Foto: Riksteatern

www.classicinternat ionalcruises.se

Bokning & information:

Latitude Travel  
Tel: 031 - 13 99 80

RABATT 20%

Kryssa från Göteborg
            Utfl ykter, program och menyer 
                                        på svenska                                        på


