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VARJE FREDAG 17-20

Våra öppettider:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.30
Fredag öppet till 22.00

AFTER 
WORK

BUFFÉ MED TRE OLIKA RÄTTER:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.00

NÖDINGE. Imitatören 
Anders Mårtensson har 
varit verksam sedan 
1990-talet och medver-
kat i så väl radio- som 
tv-program.

I höst turnerar han 
till Riksteaterfören-
ingar över hela Sve-
rige med Imitera! och 
gestaltar kändisar 
från förr och nu – med 
stjärnglans, satir, kär-
lek och respekt.

Onsdagen den 14 
november gör han ett 
stopp i Ale gymna-
siums teatersalong 
tillsammans med sina 
”gubbar”.

Anders Mårtensson varit 
verksam som imitatör och 
estradör med musikaliska för- tecken i över 20 år. Han har 

medverkat i tv-program som 
Bingolotto, Riksorganet, EM-
magasinet och senast i Arlövs-
revyn som sändes i SVT förra 
året. Han har även hörts i ett 
flertal radioprogram.

I den hyllade föreställ-
ningen Imitera! får vi genom 
Anders Mårtenssons träff-
säkra imitationer möta 
Zlatan, Kungen, Cornelis, 
Tommy Körberg och andra 
kända personer och folk-
kära gubbar från förr och 
nu. Anders har fått ett stort 
erkännande för sina respekt-
fulla gestaltningar som görs 
med inslag av både satir och 
kärlek.

– Jag och regissören 

Anders Wällhed vill att före-
ställningen hela tiden ska vara 
aktuell, så det kommer en del 
nya ansikten till höstens Riks-
teaterturné. Jag har med ett 
30-tal gubbar i höstens före-
ställning, säger Anders Mår-
tensson.

Imitera! är en humor-
fylld och nostalgisk resa med 
musik, röster och dialek-
ter som avverkas under två 
gånger fyrtiofem minuter där 
publiken är högst delaktig. 
Vid pianot finns Grammisbe-
lönade Rickard Åström, tex-
terna har Anders Mårtensson 
skrivit tillsammans med regis-
sören Anders Wällhed.

I GT berättar Anders Mår-
tensson att Tommy Körberg 

är hans favoritfigur.  
– Han är en av världens 

bästa sångare så det är kaxigt 
att ge sig på honom, säger 
Anders.

Efter onsdagens föreställ-
ning i Nödinge kan var och en 
göra sin egen bedömning av 
resultatet.

Rickard Åström är känd 
från en mängd musikaliska 
sammanhang. I höst har han 
bland annat turnerat med 
folkmusikanten Lena Wil-
lemark. Flera känner honom 
säkert som en av de musika-
liska stöttepelarna vid allsång-
skvällarna i Flunsåsparken på 
Hisingen.

Teaterföreningen i Ale och 
ABF Sydvästra Götaland har 

än en gång lyckats ge förut-
sättningar för en både rolig 

och lite tankeväckande teater-
kväll för aleborna.           ❐❐❐

Imitera! – möt alla kändisar på en gångImitera! – möt alla kändisar på en gång

Anders Mårtensson i olika roller. Onsdagen den 14 november kommer föreställningen Imitera! till Ale gymnasium.

Det som en gång startade 
i Bohus 2005 i liten skala 
med ”Studio 93” har nu 
växt till att bli ett av de 
största återkommande 
arrangemangen för Ales 
ungdomar. I år var det 
dags för ”Studio 00”, nu i 
Medborgarhuset, Alafors.

Biljettförsäljningen var 
jämn under de tre veckor 
som den pågick och när 
dagen var inne hade vi 
sålt cirka 270 biljetter. En 
fantastisk siffra, då det går 
350 sjätteklassare i kom-
munen.

När kvällen närmade 
sig växte förväntningarna 
i kommunen och fyra ful-
lastade bussar anslöt till 
Alafors. Stämningen var 
på topp och ut ur bussarna 
rusade danssugna ungdo-
mar. Musiken dunkade 
redan hur högtalarna och 
humöret var på topp!

Väl inne var det full fart 
från första sekund. Dans, 
godisköp och möten med 
nya kompisar.

Utlottning skedde, där 
man kunde vinna priser 
skänkta av Vakna och 
Sony Music. 

Med under kvällen och 
jobbade var äldre ungdo-
mar från ”Löftet – unga 
arrangörer”, som en gång 
själva var med och dan-
sade. Dessa fantastiska 
ungdomar hjälpte till med 
allt under kvällen, från 
garderobstjänstgöring och 
fotografering till att ordna 
limbotävling.

När kvällen sedan 
var slut gick många 
trötta, sockerstinna, men 
ack så glada ungdomar 
mot väntade bussar (eller 
nyfikna föräldrar som stod 
utanför och väntade) med 
ett stort leende på läp-
parna.

Nu startar arbetet för 
”Studio 01”, för att kunna 
bräcka denna fantastiska 
kväll. Tack till alla som 
gjorde denna kväll så fan-
tasisk och bra!

Discogruppen, Ale Fritid

Rusning till 
Studio 00
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