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NÖDINGE. Det blev en fulländad 
succé av sällan skådat slag när Kul-
turskolans uppsättning av musikalen 
Annie hade premiär i fredags.

Den gripande berättelsen om barn-
hemsfl ickan Annie som får komma 
till miljardären Oliver Warbucks 
lämnade ingen oberörd.

Efter flera månaders repetitioner hade det 
äntligen blivit dags för premiären och den 
kyliga vårluften var fylld av förväntan.

Teatern i Ale gymnasium var fullsatt till 
sista stol och publiken höll andan inför den 
första akten där Filippa Björk spelar rollen 
som den 11-åriga barnhemsflickan Annie.  

Med stor inlevelse och en enastående 
sånginsats trollband hon publiken redan från 
första stund.

När det blivit dags för sång- och dansnum-
ret ”Slit och släp” imponerade tjejerna med 
en perfekt koreografi och finstämd sång.

Johanna Hector är lysande i rollen som 
den elaka och alkoholiserade föreståndarin-
nan Miss Hannigan, som väcker en stark 
avsky när hon tillrättavisar och grälar på de 
föräldralösa barnen. 

Handlingen utspelar sig i New York under 
depressionen på 30-talet och man har verkli-
gen lyckats fånga vemodet i den gråa tillva-
ron, som sedan förbyts mots hoppfullhet när 
Annie blir utvald att få spendera julen hos 
den välkände miljardären Oliver Warbucks, 
spelad av Johan Torstenson. Hans vältaliga 
och prydliga assistent Grace spelas av Julia 
Magnusson, som är som klippt och skuren 
för rollen.

Tvärsäkra repliker
I den andra akten tar Emma Kvidal över 
huvudrollen som Annie och briljerar med en 
fantastisk närvaro och känsla. 

Mr Warbucks ska hjälpa Annie att hitta 
sina riktiga föräldrar, samtidigt som han blir 
alltmer fäst vid den lilla flickan. Till och med 
president Roosevelt, spelad av Gunnar Ber-
gevald, är med i sökandet. 

En stor summa pengar utlyses till de som 
kan bevisa att de är Annies föräldrar, vilket 
dessvärre lockar till sig en del bedragare, 
bland annat Miss Hannigans bror Roster 
(Ola Löfgren) och hans lycksökande flickvän 
Lilly (Emelie Kastberg), men berättelsen får 
till sist ett gott slut. 

Genomgående för hela föreställningen är 
tvärsäkra repliker, mycket inlevelse och ena-
stående sång- och dansnummer utförda med 
en precision som bara kan komma ur hårt 
arbete. Att det ligger noggranna förberedel-
ser bakom Kulturskolans musikal är den höga 

kvaliteten ett tveklöst bevis för. 
I slutscenen får de duktiga musikalartis-

terna med sig hela publiken med ett pampigt 
framförande av sången ”I morgon” och en 
och annan tår föll medan applåderna dånade.
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Musikal med känsla

Musikalen Annie, som sattes upp av Kulturskolan i Ale och regisserades av Eva Malmgren, blev en riktig publiksuccé med omkring 250 besökare på premiären i fredags.

Ola Löfgren och Emelie Kastberg bjöd på ett 
spektakulärt dansnummer.

Filippa Björk (längst fram) spelade Annie i första akten innan Emma Kvidal tog över i andra.

På president Roosvelts kontor rådde full 
aktivitet.

En livs levande hund fanns med bland 
rollinnehavarna. 


