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ALAFORS. Nedräkning-
en har börjat.

På lördag är det änt-
ligen premiärdags för 
”Dansen på Furulund”.

– Vi tycker om vår 
pjäs och hoppas att 
publiken ska uppskatta 
den precis lika mycket 
som vi gör, säger det 
strävsamma radarpa-
ret Kent Carlsson och 
Christel Olsson-Lind-
strand som gjort både 
manus och regi.

I år fyller Ahlafors IF 100 år. 
Som ett inslag i jubileumsfi-
randet arrangeras en musi-
kalisk teaterföreställning i 
föreningens vackra folkpark. 
”Dansen på Furulund” är ett 
samarbete mellan Ahlafors 
IF och Teatervinden.

– Första gången som jag 
besökte Furulundsparken, 

och det var många år sedan 
ska erkännas, så uttryckte jag 
en önskan om att någon gång 
få göra en teater här. Nu har 
drömmen blivit verklighet, 
berättar Christel Olsson-
Lindstrand.

Föreställningen kommer 
att bjuda publiken på ögon-
blicksbilder från det gångna 

seklet, 1913 och fram till 
idag.

– Det blir en lång pjäs, 
skrattar Kent som har svårt 
att dölja den entusiasm han 
just nu känner.

– Detta är en produktion 
som skiljer sig från det vi 
gjort tidigare. Vi kan utlova 
mycket musik, många gamla 
örhängen som går igen, dans 
och en hel del roliga episoder 
från en svunnen tid.

Är läget under kontroll?
– Vi känner oss trygga 

och förväntansfulla. Vi har 
varit väldigt nöjda med den 
senaste tidens repetitioner 
och ser fram emot att få 
komma igång, säger Kent.

– Du vill alltid ha en vecka 
till att repetera på, det spelar 

ingen roll när premiären 
äger rum. Stressen gör sig 
alltid påmind. Självklart är 
det nervöst, men det hör 
till. Det ska bli jätteroligt 
att få möta publiken, inflikar 
Christel Olsson-Lindstrand.

Totalt blir det 18 föreställ-
ningar i Furulundsparken 
under maj, juni och augusti. 
Premiären är utsåld, men det 
finns biljetter kvar till övriga 
föreställningar.

– Vi erbjuder förköp, men 
det går precis lika bra att lösa 
sin biljett direkt vid entré-
luckan i Furulund, avslutar 
Kent Carlsson.

– Kent och 
Christel är 
förväntansfulla

Kent Carlsson och Christel Olsson-Lindstrand är manusförfattare och tillika regissörer till 
den musikaliska teaterföreställningen ”Dansen på Furulund” som har premiär nu till helgen.

Premiärdags för ”Dansen på Furulund”

VÄSTERLANDA. I tis-
dags bjöd Lilla Edets 
kommun in till frukost-
möte på Thorskogs 
Slott. 

Ett 25-tal företagare 
och kommunala tjäns-
temän fi ck utöver en 
läcker buffé njuta av en 
slottspark i vårskrud.

Lotta Johansson och hennes 
kollegor hälsade välkommen 
och redogjorde för slottets 
historia och dess framtids-
planer.

– Slottet är ute till försälj-
ning, men det har det varit 
tidigare och ändå stannat i 
familjen Jonssons ägo. Åter-

står att se hur det blir den här 
gången. En sak som är säker 
är i alla fall att verksamhe-
ten kommer att utvecklas. 
Vi behöver bygga fler rum, 
förnya konferensrummen 
och bygga ut relaxavdel-
ningen. Det är emellertid 
inte fråga om någon spaan-
läggning, den marknaden är 
redan överetablerad, förkla-
rade Lotta Johansson.

Lotta Johansson redo-
gjorde för de olika verksam-
hetsområden som Thorskogs 
Slott i första hand lutar sig 
mot; konferenser, privatgäs-
ter samt bröllop.

– Under perioden maj-
oktober har vi 45 bröllop 
bokade.

Vidare beskrev hon vad 
som personifierar Thorskogs 
Slott.

– Det är ett värdskap i 
världsklass!

Nästa frukostmöte äger 
rum måndagen den 20 maj i 
Folkets Hus.

JONAS ANDERSSON

Slottsfrukost
för företagare

Företagare och kommunala representanter med fokus på Företagare och kommunala representanter med fokus på 
näringslivsfrågor bjöds in till frukostmöte med efterföl-näringslivsfrågor bjöds in till frukostmöte med efterföl-
jande rundvandring på Thorskogs Slott.jande rundvandring på Thorskogs Slott.

Lotta Johansson, vice vd 
Thorskogs Slott.
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