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ALE. I april sätter Kul-
turskolan upp musika-
len Annie i Ale.

I rollen som den lilla 
föräldralösa fl ickan 
Molly ser vi nioåriga 
Josefi ne Johansson.

Samma roll spelade 
Carina Zito för över 30 
år sedan på Folkteatern 
i Stockholm ihop med 
Pernilla Wahlgren. 

Den 13 september 1979 stod 
hon redo bakom scenen på 
Folkan i Stockholm. Det 
hade äntligen blivit dags 
för premiären av musika-
len Annie, den allra första 
svenska uppsättningen. 
Barnhemsflickan Annie som 
blir utvald att spendera en 
vecka hos miljonären Oliver 
Warbucks spelades av bland 
andra Pernilla Wahlgren, 
vilket blev hennes första 
stora huvudroll. Molly, den 
allra minsta flickan på barn-
hemmet spelades av Carina 
Zito, som idag jobbar som 
kurator på Lärlingsgymna-
siet i Älvängen. 

– Jag är uppvuxen i Höka-
rängen i Stockholm och 
redan som liten älskade jag 

sång och teater. När de sökte 
flickor till musikalen Annie 
skickade min mamma in en 
ansökan för mig och av 300 
sökande var jag en av 18 
utvalda. 

Under nästan två års tid 
gjorde de flera föreställ-
ningar i veckan och scen-
framträdanden blev en del av 
vardagen.

– Det var jättekul och en 
stor del i mitt liv. Jag minns 
fortfarande hur jag efter den 
sista föreställningen hade 
svårt att förstå det. Som barn 
tror man på något sätt det 
man gör ska fortsätta i evig-
heter.

Hoppfull historia
Musikalen Annie är fortfa-
rande lika populär och sätts 
upp över hela landet. Den 
18 april har turen kommit 
till Ale. Det är Kultursko-
lans musikallinje med Eva 
Malmgren i spetsen som 
sätter upp föreställningen. 

Rollen som Molly spelas 
av nioåriga Josefine Johans-
son från Alafors och sångtex-
terna övas nu för fullt, samma 
sånger som Carina sjöng på 
scenen för 34 år sedan.

– Jag började spela fiol i 
Kulturskolan och sedan när 
musikalgruppen startade 
gick jag med där. Jag tycker 
det är jätteroligt att sjunga 
och spela teater, berättar 
Josefine.

Carina visar henne ett 
fotoalbum med bleknade tid-
ningsutklipp och foton från 

premiären på Folkan. När 
de jämför scener och repliker 
visar det sig att mycket stäm-
mer på pricken. 

– Det är en musikal som 
sprider hopp och glädje. 
Det är en livfull föreställ-
ning med ungar, hundar, 
sång och dans på scen, och 
detta trots att historien ska 
utspela sig under depres-
sionen i 30-talets Amerika, 
säger Carina.

För Josefine har arbetet 
med musikalen även gjort 
att hon fått mer kunskap och 
förståelse om hur det kan 
vara att växa upp på ett barn-
hem. 

I en tidningsartikel säger 
den då nioåriga Carina Zito 
att hon kommer att sakna 
teatern när det är över, och 
då är det ännu flera dagar 

kvar till premiären. 
Josefine misstänker att 

hon kommer att känna lika-
dant efter den sista föreställ-
ningen, men vad som väntar i 
framtiden får tiden utvisa. 

Om någon frågar vad hon 
vill jobba med när hon blir 
stor brukar hon svara att hon 
ska bli stjärna. 

– Musikalen Annie succé 
genom generationer

Spelar samma roll

Josefi ne Johansson spelar barnhemsfl ickan Molly i musika-
len "Annie". Samma roll spelade Carina Zito för 34 år sedan.

Carina Zito spelade mot bland andra Pernilla Wahlgren, som 
hade huvudrollen som Annie, på Folkteatern i Stockholm.

Tidningsutklipp från premiären i slutet av 70-talet.
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INTERNATIONELLT KÖK
DAGENS LUNCH & NATTKLUBB

VÄSTRA GATAN 80 • KUNGÄLV • TEL 0303- 133 44

Vardag kl 11-22
Quizkväll varje torsdag kl 19

After Work varje fredag kl 16-20
Fredag-lördag öppet till kl 03

Söndag 12-21

NU HAR VI 
ÖPPNAT!

LÄSVÄRDE! 20% RABATT

www.fotoklok.se

Dina egna bilder i en 
professionell fotobok

PÅ ALLA PRODUKTER!
20% RABATT

fotoklok.se i samarbete med

ger dig

Ange koden: “alekuriren”
när du betalar.

Din bok skickas inom 4 arbetsdagar!
Snabbast i Sverige!?

Skapa enkelt din egen fotobok med dina
egna bilder och  texter. Resultatet blir 
precis som en riktig bok som du köper  
i bokhandeln. En fotobok kan handla om
vad som helst.  Möhippan, bröllopet, sven-
sexan, födelsedagen, babyns första år, resor,
din hobby, favoritdrinkar m.m.

Ladda ner GRATIS designprogram 
på fotoklok.se eller skapa direkt online!

Exklusiv
hårdinbunden 

fotobok 
fr. 207:-20 sid, inkl. 20% rabatt

GÖR DIN EGEN 
FOTOBOK!  

Öppet:  Måndag-fredag 10-18, Lördag 11-15
Kungälv, Kareby   0303-22 20 01

Bränsleförbrukning bl. körning 5,1l/100 km. CO2 från 119 g/km. Gäller så långt lagret räcker. Kan ej kombineras med andra avtal eller 
erbjudanden. Bilen på bilden är extrautrustad. 

FITS YOUR LIFE - MITSUBISHIMOTORS.SE

PRIS: 

SPARA! 18.500 KR

119.900 KR
• 8 års bilgaranti
• 3 års vagnskadegaranti
• 12 års rostskyddsgaranti
• 3 års Mitsubishi Assistanspaket
• Prisgaranti på service & reparationer

DESSUTOM 
INGÅR VÅRT 
TRYGGHETSPAKET:

COLT 1.3 AS&G ACTIVE

Pris från 114.900:-
inklusive bränslecheck 

på 5.000:-


