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2/12  Inför första advent så börjar vi 
bulla upp med julens alla godsaker.

9/12  Invigning av nya pendeln
Jul i Älvängen, jul på Ale Torg

13/12  Lucia - lägg in din beställning 
redan nu!
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STARRKÄRR. Framtiden 
ser ljus ut för sångtrion 
Trio Acantus från Ale.

Tack vare ett arbets-
stipendium på 15 000 
kronor från Ale kom-
mun får de nu möjlighet 
att spela in en efter-
längtad skiva.

En speciell sorts liljor – 
akantusliljor, som bland 
annat återfinns i kyrkomål-
ningar i Kilanda kyrka, har 
givit namn åt sångtrion Trio 
Acantus, som även betyder 
sång.

Gruppen, som består av 
Elisabet Ehlersson, Sabina 
Nilsson och Anette Svenn-
blad, tillhör Ale kommuns 

kulturstipendiater. På söndag 
får motta ett arbetsstipen-
dium på 15 000 kronor. 

– Vi skickade in en ansö-
kan på vinst och förlust. Vi 
ville få möjlighet att spela 
in en skiva för att nå ut till 
fler och även ha som doku-
mentation. Stipendiet är en 
stor uppmuntran och vi är 
väldigt glada över att ha fått 
det, säger Elisabet Ehlers-
son, frilansande sångerska 
och musiker som bland annat 
sjunger på Göteborgsoperan.

Sångerskorna lärde känna 
varandra då de sjöng i samma 
kör i Starrkärr-Kilanda för-
samling och bestämde sig för 
att testa att göra musik ihop. 
Det visade sig vara ett lyckat 

koncept. 
Tro, hopp och kärlek 

utgör grundpelarna för 
musiken och tonvikten ligger 
på svensk folkton, visor och 
klassiskt. De hjälps åt i låt-
skrivandet, även om det ofta 
är Anette eller Sabina som 
skriver texterna. 

– Jag hämtar mycket inspi-
ration från naturen, årstider-
nas skiftningar och livets 
skeenden, berättar Anette 
Svennblad.  

Testar sig fram
Konserterna koreograferar 
de själva och mycket arbete 
läggs även vid att visuellt 
gestalta musiken, något de 
vill utveckla mer i framtiden. 

Lyckosam trio
– Kulturstipendium ger Trio Acantus nya möjligheter

Får kulturstipendium. Elisabet Ehlersson, Sabina Nilsson och Anette Svennblad i Trio Acan-
tus har alla lång erfarenhet inom sång och musik.

Ibland spelar de instru-
ment själva, men annars 
lånar de in ackompanjatörer 
och instrumentalister. Allt 
ifrån traditionellt pianospel 
till lergökar och dragspel är 
tänkbara inslag. 

– Vi testar oss fram vad 
som låter bra. Någon gång 

testade vi att spela trestäm-
mig blockflöjt, säger Sabina, 
organist och körledare i för-
samlingen.

Hittills har de enbart gjort 
framträdanden inom försam-
lingens ramar, men nästa år 
hoppas de på att få chansen 
att sätta upp konserter på 

andra ställen. 
Till våren är tanken att de 

ska börja spela in sin första 
skiva, något de ser fram emot 
med spänning.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Gäller t o m 2 december 2012, med reservation för slutförsäljning.

Öppettider: mån-fre 9.30-19.00 
lördag 9.30-15.00, söndag 11.00-15.00

ADVENSTIDER
Julstjärna enkel 18kr

Julstjärna grenad 39kr

Rosor 10-pack 69kr

Hyacint 15kr

VIP. Nathalie Kande-
malm, Linn Hultberg, 
Ylva Lind, Mikael Lind-
ström, Emelie Ekvall och 
Simon Ektjärn.

Det vankas premiär i Pelarteatern
ALAFORS. The Danny 
Crowe Show blir nästa 
uppsättning på Pelar-
teatern i Alafors.

En rapp och spännan-
de handling med en hel 
del humor utlovas.

Pjäsen behandlar frå-
gan om hur långt vi är 
beredda att gå för att 
nå kändisskap.

Regissör och teaterledare 
Jenny Korhonen som till-
sammans med Jonathan 
Wiman leder teatergruppen 
VIP, tidigare kallad Tjôt, 
föreslog manuset till "The 

Danny Crowe Show". Ung-
domarna fastnade direkt.

– Det är ett bra ämne och 
pjäsen har det mesta, både 
allvar och mycket skratt, 
säger en av skådespelarna, 
Emelie Ekvall.

Det är ett engelskt tämli-
gen färskt manus som grup-
pen har tagit till sig. Pjäsen 
har spelats på större teatrar 
och ställer den befogade 
frågan: Är vi beredda att gå 
hur långt som helst för att bli 
kända?

Den sätter också fingret på 
medievärldens värdegrund, 
om det nu finns en sådan. 

Vems historia är tillräckligt 
snaskig för att få berättas i 
teve?

En freakshow söker med-
verkande som har upplevt 
konstiga, för att inte säga, 
otroliga saker. Vems historia 
är värst och kan vi lita på att 
allt är sant?

Pelarteatern sätter per-
spektiv på frågan. Premiären 
äger rum på lördag och spelas 
sedan även 6 och 8 december.

PÅ PELARN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


