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VI HAR KÖPARNA

Dags att flytta ut?
Vi har många som 

vill flytta in.

Fr vänster: Danijela Todorovic – mäklarassistent, Lars-Erik Eriksson – mäklare/franchisetagare,
Marie Engström – mäklare, Monica Carlsson - mäklare, Sebastian Krigholm – mäklare,  

Daniel Eriksson – mäklare/butikschef, Nadia Largo Westin - mäklare

www.svenskfast.se
BOHUS. Matematik + 
musik = matematisk 
musikal.

I förra veckan visades 
”Sagan om Elliot och 
Elina”.

På scen stod elever 
från årskurs 1B på Bo-
husskolan.

På onsdagskvällen skedde ett 
framträdande för föräldrar 
och morgonen därpå gjordes 
en skolföreställning. Storyn 
hade satts ihop av Camilla 
Högberg, matematikut-
vecklare och tillika lärare på 
Bohusskolan.

– Studier visar på att bety-
gen och kunskapen i mate-
matik sjunker hos svenska 
elever. Matte är inte roligt 
helt enkelt. Det är vår upp-
gift att göra ämnet lustfyllt 
och intressant för eleverna, 
säger Camilla Högberg.

Musiken är ett återkom-
mande inslag på Camilla 
Högbergs matematiklektio-
ner. Barnen sjunger mattevi-
sor och lär sig på så sätt att 
räkna.

– Nu satte vi in våra mat-
tevisor i ett sammanhang och 
gjorde det till en musikal, 
förklarar Camilla.

Elliot (Jonathan) och Elina 
(Ida) blir hemma ensamma 
när deras mamma åker till 
affären för att handla. De 
öppnar en dörr och plöts-
ligt kommer de in i sagornas 
värld. För att ta sig vidare 
från en plats till en annan får 
de lösa ett antal matematiska 
uppgifter, ibland med publi-
kens hjälp.

– Det finns ett budskap 
med föreställningen och det 
är att man ska hjälpa varan-
dra och kämpa när det känns 
svårt, avslutar Camilla Hög-
berg.

JONAS ANDERSSON

Matematiskt äventyr i sagornas värld
I den här scenen gällde det att para ihop siffrorna med var-
andra så att summan blev tio.

En svärdfajt som fi ck publiken att sitta på helspänn. Tjejsnack i sagornas värld.

LÖDÖSE. Sommaren 2012 
gjorde en dramatiserad vand-
ring om Jonsereds historia 
succé med utsålda extraföre-
ställningar.

I ett antal scener fick 
publiken uppleva livet i ett 
brukssamhälle på gott och 
ont, tryggheten och kon-
trollen, instängdheten och 
gemenskapen. Man fick se 
hur samhället grundades, 
hur folket roade sig på dans-
banan, kämpade för att bilda 
fackföreningar och hur livet 
tedde sig hos ägarna på herr-
gården. Till varje scen hörde 
en visa. 

Nu på torsdag presenteras 
en konsertversion av före-
ställningen på Ljudaborg där 
tonvikten ligger på visorna. 

På scen står KG Malm och 
Maria Pihl (sång/skådespe-
leri) samt musikerna Bosse 

Stenholm (gitarr/fiol) och 
Anna Foster (cello).

❐❐❐

Nu på torsdag inleds årets sommarsäsong på Ljudaborg i 
Lödöse. Publiken kommer att få se kortversion av en drama-
tiserad vandring om Jonsereds historia.

Säsongspremiär på Ljudaborg

Nu bygger vi - inflyttning 2013/2014Nu bygger vi - inflyttning 2013/2014
Visning varje onsdag kl. 16-18 och söndag kl. 12-14

Vägbeskrivning: E45 norr, sväng av vid motet Surte Södra och följ skyltning.

För mer information tel. 031-724 80 00

Hållbart boende nära city
www.green-village.se
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