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VARJE FREDAG 17-20

AFTER 
WORK

BUFFÉ MED TRE OLIKA RÄTTER:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.00

NOL. Emil i Lönneberga 
fyller 50 år.

Detta fi ras med en 
jubileumsproduktion i 
Teatergläntan, Falken-
berg.

På scenen återfi nns 
mor och son Björninger 
– Susanna och Ludvig 
från Nol.

Den här veckan går Ludvig 
Björninger ut andra klass 
på Nolskolan. Normalt sett 
skulle det utgöra startskot-
tet för ett långt, härligt som-
marlov utan förpliktelser. 
Den här sommaren ser dock 
annorlunda ut för Ludvig. 
Med start den 25 juni och 
flera veckor framåt är det 
sommarjobb som väntar. 

Ludvig och mamma Susanna 
ingår i den ensemble som ska 
ge Emil i Lönneberga, en 
teaterföreställning för hela 
familjen.

– Jag fick åka till en audi-
tion i Falkenberg i februari. 
Jag läste en monolog på 
10-15 rader om Emil. Dess-
utom fick jag framföra två 
valfria sånger plus att det 
var ett dansprov, berättar 
Ludvig.

Ganska snart fick Ludvig 
reda på att han hade blivit 
antagen till jubileumsföre-
ställningen om Emil i Lön-
neberga. Sedan tidigare var 
det också bestämt att Lud-
vigs mamma, Susanna, skulle 
ingå i ensemblen.

– Jag kommer att spela 
rollen som Alma, Emils 
mamma. Vi är uppdelade 
i två cast, Grise och knoe. 
Både Ludvig, som åter-
finns bland byfolket, och 
jag är med i knoe, förklarar 
Susanna som gör sin sjätte 
produktion ihop med regis-
sören Kalle Gunnarsson.

– Den senaste var Pippi 
Långstrump och spelades på 
Lisebergsteatern. Nu är det 
en ny uppsättning baserad 
på Astrid Lindgrens fantas-
tiska berättelser. Det ska bli 
jättekul!

Varje dag under flera 
veckors tid har Susanna och 
Ludvig pendlat till Falken-
berg för repetitioner. Upp-
offrande och slitsamt kan 
tyckas, men det anser inte 
Ludvig.

– Det är bara roligt, kon-
staterar han.

– Teater är ett stort 
intresse som Ludvig och jag 
delar. Under resorna till och 
från Falkenberg kommer vi 
mycket närmare varandra. 
Ibland brukar vi spela lite 
tågbingo för att få tiden att 
gå, förklarar Susanna.

Hur känns det att få 
spela teater ihop med sin 
son?

– Ludvig är jätteduktig, 

en talang helt klart. Han har 
det där som är svårt att sätta 
fingret på. Det är inte annat 
än att man känner den där 
lite fåniga stoltheten som 
mamma.

Någon nervositet känner 
Ludvig inte av. Han är trygg 
och ser fram emot premiären 
med tillförsikt.

– Någon scenskräck har 
jag aldrig haft. Det gäller 
bara att vara koncentrerad 
och komma ihåg alla steg och 
repliker som ska framföras.

Har du någon framtids-
dröm?

– Jag har tänkt bli scen-
artist; sjunga, spela teater, 
dansa och vara med i filmer. 
Min förebild är Danny Sau-

cedo.
Totalt ges 26 föreställ-

ningar av Emil i Lönne-
berga. Susanna och Ludvig 
Björninger finns med i hälf-
ten av dessa. Biljetter till 

föreställningen går att köpa 
via Falkenbergs Turistbyrå.

– Emilföreställning
väntar mor och son

Laddar för sommarteater i Falkenberg

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

En bild från repetitionerna av Emil i Lönneberga. Susanna 
Björninger (t v) spelar rollen som Alma och blir här för-
skräckt när det visar sig att Emil, på väg hem från doktorn, 
har råkat svälja en femöring.

EMIL I LÖNNEBERGA

Emil i Lönneberga är en teater-
föreställning för hela familjen. 
I föreställningen får vi ta del 
av välkända hyss som när Emil 
fastnar med huvudet i soppskålen, 
skall hjälpa Lina att dra ut hennes 
onda tand, hissar upp sin lillasys-
ter Ida i fl aggstången eller hur 
Lina kämpar för att vinna Alfreds 
hjärta. Allt detta och mycket mer 
tillsammans med alla välkända 
visor med dans, sång och skratt.
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Ludvig och Susanna Björninger från Nol är med i den en-
semble som ger teaterföreställningen Emil i Lönneberga. 
Föreställningen spelas hela sommaren i Teatergläntan i 
Falkenberg.

ALAFORS. Teatervin-
dens ensemble tar en 
paus för att återkomma 
i augusti.

I söndags kväll 
skedde vårens avslu-
tande framträdande av 
”Dansen på Furulund” 

– Vi har fått en väl-
digt positiv respons 
och kan konstatera att 
det varit en lyckad vår, 
säger Kent Carlsson 
som gjort manus och 
regi tillsammans med 
Christel Olsson-Lind-
strand.

”Dansen på Furulund” är 
en musikalisk teaterföre-

ställning som kom till stånd 
med anledning av Ahlafors 
IF:s 100-årsjubileum. Pjäsen 
återspeglar händelser, berät-
telser och skrönor ur ett 
samhälls- och förenings-
perspektiv från det gångna 
seklet. Spelplatsen är Furu-
lundsparken.

– Föreställningen har lov-
ordats av publiken och det 
känns naturligtvis jätteroligt. 
Jag har till och med haft folk 
som ringt hem och tackat för 
en trevlig teaterkväll. Det 
tillhör inte vanligheterna, 
säger Kent Carlsson.

Premiären ägde rum lör-
dagen den 18 maj i ljuvlig 
försommarvärme. Även 

resterande speldagar har 
arrangören haft tur med 
vädret.

– Det har bara regnat vid 
ett enda tillfälle, men i övrigt 
har vi haft strålande förut-
sättningar. Lite regn gör 
emellertid inget eftersom 
både publik och ensemble 
har tak ovanför huvudet, 
säger Kent Carlsson.

Teatervinden återkom-
mer till hösten med ytter-
ligare sex föreställningar 
av ”Dansen på Furulund”. 
Nypremiär blir det lördagen 
den 17 augusti.

JONAS ANDERSSON

– Lyckad vår i Furulundsparken

Teatervinden tar sommarvilaTeatervinden tar sommarvila
Teatervindens kritikerrosade föreställning ”Dansen på Furulund” tar en paus och återkom-
mer igen i augusti.        Arkivbild: Allan Karlsson


