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– Lysande! Premiären den 
18 maj är slutsåld sedan 
länge och det tickar på bra 
även till övriga föreställ-
ningar, så det är roligt. Bil-
jetter köps på biblioteket 
i Nödinge och på Allans i 
Älvängen.
Och repetitionerna är i 
full gång?
– Jajamän! Vi övar för fullt 
på Teatervinden i Nol, men 
så fort det blir lite skönare 
väder så ska vi flytta ut och 
börja repetera på plats i Fu-
rulundsparken. Nu har skå-
despelarna släppt sina ma-
nusblad och replikerna ska 
man kunna utantill.
Är det mycket rekvisita 
som ska fram?
– Ja, det är en del. Här 
känner vi oss dock trygga 
då vi har en rutinerad scen-
mästare i Hans-Olof Thor-

björnsson. Han är i full färd 
med planeringen och snick-
eriet tar snart sin början.
Vad finns mer att rappor-
tera från produktionstea-
met?
– Att vi nu håller på med 
färdigställandet av ett pro-
gramblad. I programmet, 
som varje besökare får i sin 
hand, berättar vi om bak-
grunden till föreställningen 
och det faktum att Ahlafors 
IF i år firar 100 år.
Känner du av någon ner-
vositet redan nu?
– Nej, jag gör inte det. Jag 
är glad varje gång jag går 
hem från repetitionerna 
och känner en stor förvän-
tan inför premiären.

…Kent Carlsson, 
manusförfattare och 
regissör till teaterfö-
reställningen ”Dansen 
på Furulund”.

Hur går biljett-
försäljningen?

Hallå där...

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Kristi himmelfärds dag 9 maj kl 11-15 Gudstjänst i kyrkan kl 10.00

Kilanda Marknad
Med öppen gård

Du! Vi möts väl som vanligt på 

Visst gör vi det! Men när blir det? Som alltid på:

DEN STARKARE
FRITT TOLKAD EFTER AUGUST STRINDBERG
5    12    19    28 MAJ    14:00

PELARTEATERN PRESENTERAR EN LUNCHFÖRESTÄLLNING

FRITT INTRÄDE
FÖR MER INFO, BOKNING & VÄGBESKRIVNING
WWW.PELARTEATERN.COM

ÖPPET CAFÉ

Hela 44 medlemmar 
deltog i SPF Alebygdens 
vandring i Tofta. Det gamla 
rekordet låg på 41 personer. 
Glädjande nog kunde vi 
notera fyra förstagångare.

Vi fick en fantastisk fin 
vandring i strålande sol och 
med vinden i ryggen. Isen 
låg fortvarande i viken och 
svanarna i råkarna.

Nästa fredag vandrar vi 
i Fjärhult mellan Nödinge 
och Ryd. Andra aktiviteter 
är vårfesten i Medborgarhu-
set den 18 april och besök i 
Göteborgs synagoga den 24 
april. På resan till St Peters-
burg den 24 augusti finns 
fem lediga platser.

Lennart Mattsson

25 km (Kortvättlen 15 km)

Kom med - Du får en härlig naturupplevelse och nyttig motion.
Leden går bland tjärnar och sjöar i vårfager natur.

SÖNDAGEN DEN 5 MAJ 2013
Sätt målet för din träning/motion 

- anmäl dig nu!
Start och mål på samma plats, 4 st vätskekontroller. Mer info och anmälan på 

hemsida vattlefjall.se eller OK Alehof’s kansli tel: 0303-22 99 90

STARRKÄRR. Det bjöds 
storslagen underhåll-
ning av och med Ewert 
Ljusberg i söndags.

Jämtlands president 
levde upp till förvänt-
ningarna.

Publiken fi ck njuta av 
fi n musik och skratta 
till roliga historier.

Skratta & Sjung tog åter 
plats i Starrkärrs bygdegård 
i helgen. Dragplåstret var 
Ewert Ljusberg som kvällen 
innan hade besökt Sång & 
Sånt på Mimers Hus i Kung-
älv.

– Av den anledningen 
bestämde vi oss för att göra 
ett program med Ewert på 
den här sidan älven också, 
säger Lennart Thorstens-
son som i vanlig ordning 
agerade programvärd.

Thorstensson fick äran att 
värma upp publiken i byg-
degården. Det blev allsång i 
väntan på att Ewert Ljusberg 
skulle göra sin entré.

– Ewert är en fantastiskt 
duktig vissångare och en 
lika duktig historieberättare, 
säger Lennart.

Det fanns nog ingen i för-
samlingen som tyckte något 
annat. Stämningen var på 
topp från första stund.

– Jag räknade till 65 per-
soner i publiken och alla såg 

ut att trivas, avslutar Lennart 
Thorstensson.

JONAS ANDERSSON

Visor och historier i Starrkärr
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Ewert Ljusberg utgjorde dragplåstret på Skratta & Sjung i 
söndags.

Publiken i Starrkärrs bygdegård var nöjda med underhåll-
ningen som bjöds.

SPF-vandringen i Tofta noterade nytt deltagarrekord.

Rekord för SPF Alebygdens
fredagsvandringar
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