
ALAFORS. Manusförfat-
tarna har satt punkt.

I torsdags sam-
lade Teatervinden sin 
ensemble.

Repetitionerna för 
nästa stora utomhus-
spel kan börja.

2013 firar Ahlafors IF 100 
år och som ett led i detta 
har Teatervindens rutinera-
de manusförfattare Chris-
tel Olsson Lindstrand och 
Kent Carlsson skrivit ett 
manus om klubbens dans-
park.

– Vi har haft stor hjälp av 
föreningens mångåriga eld-
själ, Gunnar Andersson, 
som tyvärr gick bort för en 
tid sedan. Han hade faktiskt 
en dröm om att själv skriva 
en pjäs om Furulundsparken 

och hade en stor mängd an-
teckningar sparat. Hans be-
rättelser väger därför ganska 
tungt i vår föreställning, be-
rättar Christel.

Författarna har också haft 
så kallade berättarkvällar, där 
ortsbor kunnat delge sina his-
torier.

Lust och nöd
– Det blir en pjäs om lust och 
nöd, från de första dansstegen 
på bron vid Ahlafors Fabriker 
till dagens välskötta rotunda, 
berättar Kent och fortsätter:

– Som sig bör när en dans-
park ska stå i centrum blir det 
mycket sång och musik. Vi 
har skrivit om cirka 40 låtar.

I torsdags samlades Tea-
tervinden i Furulundsparken 
för en första träff och genom-
gång. Åke Johansson från 

Ahlafors IF var på plats och 
demonstrerade faciliteterna. 
Ett 30-tal medlemmar visade 
intresse för att antingen stå på 
scen eller hjälpa till runt själva 
föreställningen.

– Det är en härlig miljö 
att vistas i och för vår del blir 
det perfekt att få spela utom-
hus, men ändå utan att vara 
väderberoende. Att såväl 
scenen som den publika läk-
taren är under tak underlät-
tar enormt. Vi hoppas få plats 
med 150 platser på dansba-
nan, säger Christel.

Premiären är spikad till 18 
maj och totalt blir det 18 fö-
reställningar.
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Manusförfattare. Christel Olsson Lindstrand och Kent Carlsson har skrivit klart manuset 
för föreställningen Dansen på Furulund som har premiär 18 maj 2013. Initiativet är ett led i 
Ahlafors IF:s 100-årsjubileum.

Nu kan repetitionerna 
börja – manuset klart
– Dansen på Furulund har premiär i maj

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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LÄSVÄRDE!

HÄLJERED. Enligt barn-
konventionen har alla 
barn rätt till fritid och 
kultur.

Därför har Ale Fritid 
genom Rädda barnens 
projekt Kulturplane-
terna ordnat sommar-
lovsaktiviteter för barn 
i kommunen.

Bland annat gästade 
konstnären Susanne 
Beyer Ale vikingagård.

Som en del av Ale Fritids 
sommarlovssatsning har sex 
barn mellan 9 och 12 år fått 
möjlighet att uppleva äventyr 
på Ale vikingagård. Under 
de tre dagarna förra veckan 
har de även varit ute och 
badat, friskat krabbor och 
tillbringat en dag i Nödinges 
skejtpark. 

Syftet med Rädda barnens 
projekt Kulturplaneterna är 
att stötta och inspirera kom-
muner i Västra Götalands-
regionen att starta och driva 
projekt till fördel för barnen. 

Genom att delta i Kul-
turplaneterna fick Ale 7000 
kronor, som man bland annat 
använde till att bjuda in trä- 
och stenkonstnären Susanne 
Beyer till Ale vikingagård. 

– Det finns ett behov av 
att göra spännande saker på 
sommarlovet och vi har haft 
tre riktigt roliga dagar, säger 
Christina Magnusson-
Wallöe, Ale Fritid. 

Susanne Beyer har bott i 
Skepplanda sedan i novem-
ber förra året. Hon arbetar 
med hantverk och skulptur, 
huvudsakligen i trä och sten. 
Hon är även pedagog och har 
arbetat mycket med barn och 
ungdomar i olika kommuner. 
Bland annat har hon medver-
kat på kollo för asylsökande 
barn i Lysekil, ett samarbete 
mellan kommunen och Mig-
rationsverket. 

– Barn idag får så mycket 
intryck hela tiden från dato-
rer och mobiltelefoner. 
Därför tror jag att det är bra 
att gå tillbaka till rötterna 

ibland och hitta glädjen i 
det enkla, som att tälja eller 
jobba med stenar. 

Under fredagen höll hon 
en täljskola för barnen på 
Ale vikingagård. De tillver-
kade pilbågar, fiskespön och 
påbörjade ett kubbspel till-
sammans. De har även fått 
baka pinnbröd och provat 
på att tillaga fisk i kokgrop 
på heta stenar, precis som på 
stenåldern. 

– Man märker att barnen 
uppskattar det, det blir något 
annorlunda, säger Susanne 
Beyer. 

JOHANNA ROOS

Sommarlov á vikingatid
– Ale Fritid ordnade spännande lovaktiviteter 

Bland pilbågar och täljhästar. Trä- och stenkonstnären Su-
sanne Beyer höll bland annat en täljskola för barnen på Ale 
vikingagård. Christina Magnusson-Wallöe från Ale fritid var 
som vanligt med och höll i trådarna.


