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lördag 1 december 11-15
30-tals hantverkare visar och säljer sina alster
Massor med erbjudande och fynd

Traditionell

på Repslagarmuseet i Älvängen

JulmarknadJulmarknad

Korvgrillning
Musikunderhållning

Glögg
Kaffe med juldopp

Lotterier 
Tomtejakt med fina vinster

0303-74 99 10
www.repslagarbanan.se
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Passa på att 
julklappshandla 

redan nu!

För barnen: Fiskedamm, Julpyssel, 

Ponnyridning, Sagohörna

LÖRDAG 8 DECEMBER KL. 15-18
FURULUNDSPARKEN, ALAFORS

• Lekar och dans kring granen
• Lotterier, Cafeteria, Fiskdamm
• Hantverksförsäljning
• Försäljning av granar och julkärvar
• 17.00 Kröning av Ale Lucia 
• Tomten delar ut godispåse

Ahlafors IF
Välkomna!

JULMARKNAD

SKEPPLANDA. Det 
har varit tyst om Ale 
Teatersällskap under 
några år.

Nu är sällskapet 
emellertid tillbaka igen 
och repetitionerna 
pågår för fullt i Skepp-
landa bygdegård.

Lördagen den 12 ja-
nuari är det premiär för 
Hagakåkar.

För tre år sedan gav Ale Tea-
tersällskap Mammas gossar. 
Sedan dess har det proffsiga 
amatörgänget legat lågt och 
hämtat andan. Föreningen 
har dessutom genomgått 
något av en generationsväx-
ling, den mångårige ordfö-
randen Göran Antonsson 
har lämnat över ansvaret till 
Cecilia Alfredsson.

– Det äldre gardet är fort-
farande med, men de tyckte 
samtidigt att det behövdes en 
föryngring. Nu är det lite nya 
vindar som blåser i ATS och 
alla är verkligen glada över 
att vi är igång igen, säger 
Cecilia.

Den här gången har Ale 
Teatersällskap valt att damma 
av ett redan färdigt manus, 
putsat till och anpassat det 
för en uppsättning i Skepp-
landa bygdegård. Söderkå-
kar är säkerligen känd för de 
flesta, men för att få en lokal 
prägel har föreställningen 
bytt namn till Hagakåkar. 
Som regissör har anlitats 
Karin Sillberg.

– Tina Friis Hallberg 
som brukar regissera våra 
föreställningar kände att 
hon ville vara med på scenen 
den här gången. Då fick vi 
kontakt med Karin Sillberg 
vilket vi är väldigt tacksamma 
för. Hon har kommit in som 
en frisk fläkt och tillför ny 
energi, säger Cecilia Alfreds-
son.

Karin Sillberg bor för-
visso i Alafors, men detta blir 
första gången som hon antar 
ett uppdrag i sin hemkom-
mun. Hon är uppväxt inom 
teatern, har ett förflutet 
inom Teaterhögskolan, Folk-
teatern och Stadsteatern. 
Karin har tidigare regisserat 
bland annat Gästabudet på 
Marstrand.

– Det här ska bli jättekul! 
Ale Teatersällskap har många 
begåvade skådespelare och 
det råder en glad och positiv 

stämning i gruppen. Med-
lemmarna har en passion och 
ett engagemang som smittar 
av sig, säger Karin Sillberg.

Hagakåkar blir en förkor-
tad och daterad version av 
Söderkåkar. Föreställningen 
kommer att spelas i två akter 
om vardera en timme.

– Vi har kört alla scener ett 
par gånger och nu håller vi på 
att fläta ihop det. Hagakåkar 
kan liknas vid ett folklustspel. 
Publiken kommer att bjudas 

på lättsam underhållning. 
Det blir lite skratt, lite allvar, 
en del bus och dessutom 
diverse kärleksförvecklingar, 
förklarar Karin Sillberg.

Totalt ges åtta föreställ-
ningar och samtliga kommer 
att framföras i Skepplanda 
bygdegård.

Ale Teatersällskap på gång igen

I BYGDEGÅRDEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Karin Sillberg debuterar som regissör för Ale Teatersällskap.

Ale Teatersällskap repeterar för fullt inför Hagakåkar, som kommer att ha premiär i Skepp-
landa bygdegård lördagen den 12 januari. Här ser vi Anna Lucchesi, Joakim Persson och 
Jan-Erik Pettersson i aktion.

JULKONSERT
bjuder in till stämningsfull & svängig

LÖRDAG 8 DECEMBER kl.17.00

SURTE KYRKA

x2...

URURTE KYRRKKK
OPUS 83 MED…

RDECEMB8 AG 8 REEECEMBDAG DECEMB88 CAGG 8 DECEMBER .kkl
Mats Sköldberg

URSURTE KYSU RRKKA
Simon Westman / piano
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LÖRDAG 15 DECEMBER kl.17.00

ENTRÉ 150:- 
BEGRÄNSAT ANTAL BILJETTER!
Bokning kan göras: www.opus83.se eller besök  

biblioteket i Surte eller Nödinge. Insläpp &  

bilj.förs. fr. Kl.16.30 Surte kyrka. 
Parkering Surte kyrka el. pendelparkering  
Glasbruksmuseet.  

JENNIE ELONSSON, OLLE PETTERSSON,
INGELA FRIBERG, HELENE JONSSON,  
SIMON WESTMAN, MATS SKÖLDBERG  

& PETER WÅGSJÖ
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