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F A R S  H A T T

I Kungälv bor ungefär 15 000 fantastiska människor som är födda på  

50-, 60- och 70-talet och alla är välkomna till årets andra Hatt Club. Du 

kan alltså lugnt räkna med hög stämning och mycket folk på dansgolvet.

Vi börjar klockan sju och inträde, för- och varmrättsbuffé, kaffe och 

 garderob kostar 225 kronor. Efterinsläppet klockan nio kostar 150 kronor.

I Fontin blir det Tompas populära schlagerbar, på stora scenen spelar 

Rock Circus och Magnus Andersson är kvällens DJ.

Allt är förberett i minsta detalj så om du får en trevlig kväll är det inte 

bara ren flax på denna otursdag. Det är en hel del skicklighet också.

Välkommen!

Har du åldern inne 
för att gå ut fredagen 
den trettonde?

ALAFORS. Råttfällan 
var förra årets stora 
succé på Pelarteatern, 
nu kommer en uppföl-
jare.

Återigen föll valet på 
en deckare av Agata 
Christie – Spindelnätet.

För regin svarar 
Andreas Henriksson, 
men vem är mördaren?

Sedan december har teater-
gruppen Gul läst och repete-
rat Spindelnätet på Pelartea-
tern i Alafors. Nu börjar re-
plikerna att sitta och rekvi-
sitan är mer eller mindre på 
plats. Det har krävt sin tid och 
regissör Andreas Henriksson 
kallar pjäsen för ett ”mons-
ter”.

– Den är längre, upp mot 
tre timmar, mer krävande 
och en närmast brutal utma-
ning för skådespelarna. Vi kör 
hårt nu, tre till fyra gånger i 

veckan plus helgrep. Råttfäl-
lan är mer känd, men Spin-
delnätet är minst lika bra och 
innehåller många sluga detal-
jer som leder den uppmärk-
samma betraktaren till mör-
daren. Fast du får vara betyd-
ligt listigare än pjäsens kom-
missarie för att träffa rätt, 
säger Andreas.

Just de små detaljerna och 
enstaka ord i repliker gör att 
föreställningen fortsätter att 
vara intressant även för en-
semblen som har repeterat 
den ett otalt gånger.

– Varje gång vi kör den 
upptäcker jag något nytt. Just 
det, det är ju därför jag säger 
så. Allt hänger samman, det 
är hur häftigt som helst och 
Agata Christie är en feno-
menal författare, säger Sofie 
Arnkil som spelar en av hu-
vudrollerna.

Efter Råttfällan fick teater-
gruppen Gul smak på Agata 
Christie. Ensemblen behöv-

de inte lång tid på sig för att 
bestämma sig efter att ha läst 
manuset till Spindelnätet.

– Vi sträckläste det på en 
kväll. Varje gång vi försökte 
bryta sa vi; ”Bara ett kapitel 
till”. Det gick inte att sluta, 
säger Andreas Svensson.

Nu jobbas det hårt för att 
hinna klart med allt inför pre-
miären lördag 21 april. Före-
ställningen kommer att spelas 
i tre akter med två pauser.

– Replikerna sitter hyfsat. 
Det handlar mer om att få 
ihop alla delar. Som sagt, det 
är en monsterpjäs, och inget 

man kör igenom en kväll. Vi 
väljer utvalda delar för att 
sedan kunna sätta allt lagom 
till genrepet, berättar Andre-
as Henriksson som hoppas att 
publiken tar chansen att upp-
leva ännu ett klassiskt drama 
på Pelarteatern.

– Det är spänning och un-
derhållning när det är som 
allra bäst! Och om det var 
svårt senast att lista ut vem 
mördaren är, så är det ga-
ranterat inte lättare den här 
gången.
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Varmt

välkomna!

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

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

Snart dags för Agata Chrisie – igen!Snart dags för Agata Chrisie – igen!
– Pelarteatern ger Spindelnätet

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Teatergruppen Gul på Pelarteatern ger Agata Christies Spindelnätet. Anna Konnberg, Marcus 
Olesen, Mattias Tappio, Rickard Bodefjord, Olesen Sofie Arnkil, Siri Leifsdotter, Malte Leifs-
son och Andreas Svensson. Saknas på bild gör: Mikael Lindström och Ossian Veronese.

Det provas portvin i den 
gamla herrgården, men att 
de i själva verket dricker 
en och samma sort vet de 
föga…

Sofie Arnkil och Rickard Bodefjord i en av många dialoger.

SPINDELNÄTET
Författaren Agata Christie placerar 
oss i tidigt 1950-tal. Handlingen kret-
sar kring familjen Hailsam-Brown 
och deras vänner. Allt utspelar sig en 
kväll i deras herrgård Coppelstone 
Court. Överklassfamiljen har en sär-
egen butler, en excentrisk trädgårds-

mästare och en styvdotter utöver 
det vanliga. En klassisk poliskommis-
sarie som är så erfaren att han är 
snudd på dum är självklart med och i 
hälarna har han sin assistent som är 
ny på jobbet. Inte helt oväntat dyker 
också ett lik upp i handlingen… 


