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NÖDINGE. Är du förundrad 
över hur pennor, böcker och 
strumpor bara kan försvinna?

Förklaringen stavas Lånarna.
De bor under husgolvet och 

ger sig inte gärna tillkänna.

I förra veckan besökte Big Wind Ale 
gymnasium för att vid sex olika till-
fällen framföra barnteaterföreställ-
ningen Arrietty – Lånaren, baserad 
på Mary Nortons böcker. I publiken 
fanns skolbarn från samtliga lågsta-
dieskolor i kommunen. Erik Dahl, 
Ola Karlberg, Johanna Ehn och 
Karin Sillberg var skådespelarkvar-
tetten som stod för underhållningen. 
Den sistnämnda är för övrigt hem-
mahörande i Alafors.

– Inte varje dag som man får nöjet 
att uppträda på hemmaplan. Riktigt 
kul, konstaterade Karin efter att ha 
klivit av scenen och tagit del av åskå-
darnas applåder.

Arrietty – Lånaren är en fantasy-

historia om Arrietty och hennes för-
äldrar, om en flickas längtan ut ur det 
trånga, ut till det ”stora” livet.

Vi får följa familjen Klock, ett de-
cimeterhögt småfolk bestående av 
Hemily, Lånart och deras dotter Ar-
rietty, som fyller sitt hem med saker 
som de har lånat från människornas 
hus. Det bjuds på både spänning och 
dramatik när Arrietty går med sin 
far ovan jord för att låna. Här träffar 
hon människobarnet Tom vilket gör 
allting väldigt komplicerat.

– Lånare får aldrig bli sedda, då 
måste de emigrera, förklarar pappa 
Lånart.

Upplösningen blir dramatisk och 
samtidigt tankeväckande. Hur är det 
att inte känna sig trygg i sitt eget 
hem och att bli bortjagad? I denna 
blandning av musikal och dansföre-
ställning går stora frågor och humor 
hand i hand. Lånarna charmar publi-
ken och visar att man kan leva gott 
på människornas överflöd.

JONAS ANDERSSON

NÖDINGE. Teater och 
sagolek samt andra upp-
levelser för barn erbjuds 
under våren i olika delar av 
kommunen. I förra veckan 
gästades Ale gymnasium 
av Big Wind och föreställ-
ningen Arrietty – Lånaren. 
Lördagen den 22 februari 
är det dags för nästa barn-
teater. Fröken och fräken 
– Alla får vá mé, är ett färg-

sprakande, finurligt och 
fartfyllt musikäventyr som 
får publiken att släppa loss.

– En interaktiv rytmik-
föreställning, som passar 
barn i åldern 3-5 år, förkla-
rar kultursekreterare Lisa 
Haeger.

Föreställningen visas i 
gymnasiets tv-studio.

JONAS ANDERSSON

Barnteatern ”Fröken och fräken – Alla får vá mé” visas i 
gymnasiets tv-studio lördagen den 22 februari.

Rytmikföreställning för barn

ÄLVÄNGEN. 8-åriga Victoria 
Sykkö är en mästarinna på 
att garnera tårtor.

I början av februari tog hon 
hem segern i barnkategorin 
av Scandinavian Cake Show 
som arrangerades av Tårtde-
cor i Kungälv.

Två svanar som simmar i en djup-
blå damm omgivna av runda stenar 
i ett turkost blomsterlandskap. Nej, 
det är ingen tavla som beskrivs, 
utan 8-åriga älvängenbon Victoria 
Sykkös vinnande bidrag till tårtt-
ävlingen Scandinavian Cake Show. 

Efter att ha blivit mäkta impo-
nerad av alla tårtorna då hon till-
sammans med familjen besökte 
tävlingen för två år sedan, bestäm-
de hon sig för att delta i barnkate-
gorin. 

Hennes mästerliga bidrag räckte 
hela vägen till förstapriset, som be-
stod av ett diplom och 250 kronor. 

Trots ett brinnande intresse för 
bakning är det själva pysslandet 
med färg och form som lockar 
mest och hon har redan sitt fram-
tida yrke klart för sig: Designer. 

Men innan dess väntar förhopp-
ningsvis fler tårttävlingar. 

JOHANNA ROOS

Ales egen tårtdrottning

Tårtmästarinna. 8-åriga Victoria 
Sykkö vann barnkategorin av 
Scandinavian Cake Show.
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Arrietty – Lånaren, en barnteater om småfolket som lever under husgol-
vet, visades i Ale gymnasium i förra veckan.

– Tankeväckande barnteater
i Ale gymnasium

Lånarna charmade 
publiken i Nödinge
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SPORTLOVS-
AKTIVITET!

Repslagarmuseet 0303-74 99 10
www.repslagarbanan.se

”Slå rep med Bernt”
Tors 13 och fre 14 februari kl 11-14

Fri entré för barn och ungdom
Materialkostnad 30 kronor

www.repslagarbanan.se

Alla barn  
bjuds på 
saft och
 bulle!!

Frost
Tisdag 11 februari kl 14
Söndag 16 februari kl 15

HallåHallå
Onsdag 12 februari kl 19

Lego FIlmen
Fredag 14 februari kl 14

The Monuments Men
Söndag 16 februari kl 18
Onsdag 19 februari kl 19

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!


