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LÖDÖSE. Nu till helgen 
brakar det löst.

Lördag och söndag 
arrangeras medeltids-
marknad och parallellt 
med det går startskot-
tet för teaterspelet 
”Hertigarnas Bröllops-
fest”.

– Det blir en interak-
tiv marknad med un-
derhållning och diverse 
aktiviteter. Dessutom 
serveras en storslagen 
teaterföreställning, 
förklarar projektledare 
Roger Janerfors.

Lödöse och medeltiden 
är unisont med varandra. 
Nu till helgen blir det än 
mer påtagligt då besökarna 
kommer att kliva rätt in i en 
medeltida marknad, som om 
det vore på 1300-talet.

– Det blir rikligt med 
knallar, autentiska sådana 
för att skapa den riktiga 
medeltidskänslan. Produk-
terna som utställarna ska 
sälja kommer att ha medeltid 
koppling. Dessutom har vi 
tagit hjälp av ett eventföre-
tag som ansvarar för försälj-
ning av mat och godis. Stor 

vikt har lagts på att skapa rätt 
atmosfär denna helg, säger 
marknadsförare Antoinette 
van Ketwich.

Allting bottnar i EU-
Leaderprojektet Ljudaborg 
Kulturplats som sker i sam-
arbete med Studieförbundet 
Vuxenskolan, Lödösehus och 
Lilla Edets kommun. Pro-
jektet syftar till att bibehålla 
och utveckla kulturintresset 
i anknytning till spelplatsen 
Ljudaborg, en scen etable-
rad med medeltidsspelet 
”Vid Ljuda Os” som spelades 
under åren 1994-2009.

– Målet med vårt projekt 
är att starta en kulturför-
ening som blir en framtida 
förvaltare och producent för 
de många olika former av 
kulturyttringar som scenen 
Ljudaborg kan stå för. Som 
delmål i projektet finns två 
större kulturproduktioner; 
”Hertigarnas Bröllopsfest” 
och ”Änkan på Ljudaborg”, 
som har premiär nästa 
sommar.

Ljudaborgs scen har res-
taurerats, spelplatsen försetts 
med tak. Till nästa år hoppas 
arrangören ha klart med en 
ny läktare.

– Läget är unikt! Vi har 

ett medeltidsmuseum och 
en utomhusscen som är vida 
känd och det ska vi naturligt-
vis ta tillvara på, säger Antoi-
nette van Ketwich.

”Hertigarnas Bröllops-
fest” spelas fyra helger i rad, 
totalt åtta föreställningar, 
med premiär på lördag. Jan 
Andersson svarar för manus 
och regi. Året är 1913, de 
båda hertigarna Erik och 
Valdemar ska fira sin stora 
bröllopsfest. Platsen där 
festen ska äga rum är vald 
med omsorg. Två gäster står 
inte med på gästlistan, men 
dyker upp ändå. Vad gör de 
där? Vilken roll kommer 

dessa att spela och vad för 
betydelse kommer detta att 
få för framtiden?

– Det var vad publiken 
som tog del av ”Vid Ljuda 
Os” inte fick se. Nu får vi 
svaret, säger Roger Janer-
fors som själv håller på med 
manusskrivandet till nästa 
års teaterspel.

Biljetter till ”Hertigarnas 
Bröllopsfest” säljs på Lödöse 
Museum, Lilla Edets biblio-
tek och Folkets Hus.

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Jan Andersson, Roger Janerfors och Antoinette van Ketwich 
smider planer inför helgens medeltidsmarknad i Lödöse då 
det också är premiär för teaterspelet ”Hertigarnas Bröllops-
fest” på Ljudaborg.

Ingela Moberg och Hans-Olov Jansson, som i teaterföreställ-
ningen ”Hertigarnas Bröllopsfest” gestaltar Gudmar och 
Margareta Magnusson.     Foto: Privat

– Medeltidsmarknad och
teaterspel till helgen

Ljudaborg slår upp portarna igen

ALE. Näringslivschef Jan-
nike Åhlgren har i samar-
bete med NyföretagarCen-
trum startat ett nätverk för 
kommunens kvinnliga före-
tagare. Syftet med nätverket 
är att kvinnliga företagare 
ska lära känna varandra för 
att starta upp samarbeten och 
anlita varandra, oavsett om 
man är nystartad eller redan 
etablerad.

Nätverket är gratis och ger 
medlemmarna chansen att få 
inspiration av andra kloka 
och färgstarka kvinnor.

– Vi träffas en gång i 
månaden under lunchtid. 
Du betalar din egen lunch, 
det är hela kostnaden för att 
vara med, förklarar Jannike 
Åhlgren.

Till den första träffen, 
som äger rum onsdagen den 
4 september i Klädkällarens 
lokaler, har man anlitat Maj 
Eriksson-Rahm som inspi-
ratör. 

Maj Eriksson-Rahm har 
arbetat som chef inom kom-
munal verksamhet i drygt 20 
år. Hon har gått från olika 
chefspositioner i offentliga 
sektorn till att nu vara verk-
sam som certifierad life-
coach, teamcoach och pro-
jektledare.

Jannike Åhlgren, näringslivschef i Ale kommun.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Nytt nätverk för kvinnorPremiär för nya
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Öppet mån–fre 10–18, lör 10–15
Sven Blomma, Göteborgsvägen  
64, 445 57 Surte, 031-98 15 36

Sven Blomma
i Surte

Nu i ny regi, och det firar vi med att erbjuda:  

Långstjälkade rosor  
för endast 10:- styck

erbjudandet gäller till och med 17/8.


