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NÖDINGE. Hösten är 
i annalkande och vad 
kan passa bättre än en 
samling underhållande 
kulturarrangemang att 
se fram emot?

Teaterföreningen i 
Ale erbjuder ett intres-
sant program.

Först ut är ett gäst-
spel av Svenska Tea-
tern/Stockholm som 
visar sin uppsättning 
av Fröken Julie i Ale 
gymnasium onsdagen 
den 26 september.

I förra veckan presenterade 
Ale Teaterförening sitt höst-
program. Biljettförsäljning-
en till den första föreställ-
ningen tar sin början idag 
(läs onsdag) i huvudbibliote-
ket, Nödinge. Strindbergs-
året uppmärksammas med 
Fröken Julie. Det är en upp-
daterad version av Strind-
bergs fullständiga text som 
genom en varsam dramatur-
gisk bearbetning öppnat upp 
kraften i Strindbergs drama-
tik på nytt. Denna uppsätt-
ning av Fröken Julie repre-
senterade bland annat Sve-
rige på den internationella 
teaterfestivalen i Erbil, Kur-
distan, i fjol.

– Det är en häftig föreställ-
ning och mycket bättre än 
så kan vi inte inleda hösten, 
säger Margareta Nilson, 
ordförande i Teaterfören-
ingen i Ale.

Folkteatern kommer på 
besök måndagen den 15 ok-
tober. ”Timmarna med Rita” 
handlar om en ung hårfrisör-
ska som beslutar sig för att 
börja studera vid folkuniver-
sitetet på Irland. Där möter 
hon en skeptisk lärare, Frank, 
som tvivlar på hennes förmå-
ga, men sakta men säkert ut-
vecklas en attraktion mellan 
dem. 

– Det är en teater som lite 
grann påminner om ”My fair 

lady”. I den här föreställning-
en kommer också ungdomar 
från Pelarteatern i Alafors 
att vara engagerade, avslöjar 
Margareta Nilson.

Ett kärt återbesök blir det 
den 8 november då Ronny 
Eriksson står på scenen i Ale 
gymnasium. Han är tillbaka i 
Nödinge med en helt ny fö-
reställning. Som vanligt blir 
det en show där han ser på 
världen ur sitt eget perspek-
tiv – ett landsortsperspek-
tiv. Det utlovas skrönor, ljug, 
sanningar och musik.

– Ronny Eriksson har roat 
aleborna vid ett par tillfällen 
tidigare och nu är det dags 
igen. Vi är mycket glada över 
att honom tillbaka i Ale gym-
nasium, säger Margareta.

Knappt en vecka senare, 
onsdagen den 14 november, 
får publiken möjligheten att 
skratta igen. Imitera! är en 
föreställning regisserad av 
Riksteatern. Anders Mår-
tensson gör träffsäkra imi-
tationer av Zlatan, Kungen, 
Cornelis, Tommy Körberg 
och andra folkkära gubbar 

från förr och nu.
– Roligt att kunna ta ut 

svängarna och bjuda på un-
derhållning som vi inte har 
haft förut, konstaterar Mar-
gareta.

Som avrundning på året är 
Ale Teaterförening med som 
samarbetspartner till Kon-
sert i juletid. Dragplåstret är 
sångensemblen Amanda vars 
repertoar innehåller rock, 
pop och folkmusik från hela 
världen. Naturligtvis blir det 
också en del juliga toner. Ar-
rangemanget äger rum sön-

dagen den 2 december.
– Aleborna är svårflörtade, 

men förhoppningsvis ska de 
tilltalas av någon eller några 
av de föreställningar vi har att 
erbjuda. Programmet finns 
på biblioteket och dessutom 
har vi gjort ett utskick till 
våra 270 medlemmar. Som 
medlem i Teaterföreningen 
har man scenpassrabatt till 
våra föreställningar, avslutar 
Margareta Nilson.

Strindberg inleder kulturhöstenkulturhösten
– Fröken Julie visas i Ale gymnasium
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Teaterföreningen uppmärk-
sammar Strindbergsåret 
med att visa Fröken Julie i 
Ale gymnasium onsdagen 
den 26 september.
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I förra veckan skickade Teaterföreningen ut sitt höstprogram till alla sina medlemmar.
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