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NÖDINGE. Det spretar åt 
alla håll.

Att recensera en 
föreställning med 123 
Schtunk är sannerligen 
inte det lättaste.

Man kan bara kon-
statera att det är galet 
roligt!

I påannonseringen utlovades 
en teaterensemble i hög-
form. Vidare hade Ale Tea-
terförening påtalat att varje 
kväll är unik när 123 Schtunk 
står på scen. Förväntning-
arna infriades med råge och 
det blev snarare värre, eller 
låt oss säga bättre, än vad ar-
rangören anat.

Föreställningen ”Raskens 
– Vi går åt vilket håll vi vill!” 
bygger på Vilhelm Mo-
bergs klassiska verk. De tre 
skickliga clownerna, Dick 
Karlsson, Lasse Beischer 
och Josefi n Andersson, lå-
ter publiken möta Ida, Ner-
gårds-Anna, Körkvärdens 
Edvard, Kvasta-Sarans Tida 
och många andra underbara 
karaktärer. Det är en oefter-
härmlig version som bygger 
på situationskomik och där 
manuset bara utgör en lätt 
ledsagning för skådespelar-
na.

Skratten i Ale gymnasi-
ums teatersalong är många 
och hjärtliga. Det oförutsäg-
bara är det som roar och som 
får föreställningen att lyfta. 
Det är inte för inte som 123 
Schtunk drar fulla hus på sin 
turné – Nödinge utgjorde 
inget undantag.

Åskådarna involveras vare 
sig de vill eller inte i teatern. 
Att ta plats på någon av de 
första raderna i lokalen är 
inget för blygsamma perso-
ner. Det blev om inte annat 
Andreas från Skepplanda 
varse om ganska snart. Li-
kaså kallades Emma och 
Robert upp för en spontan 
dans. Då gäller det att inte 
ha scenskräck…

Föreställningen var upp-
delad i två akter. Tre timmar 
försvann snabbt, vilket är 

ett gott betyg. 123 Schtunk 
kan utfärda skrattgaranti och 
därför kommer också publi-
ken. Det var förhoppningsvis 
inte sista gången vi såg dem i 
Ale gymnasium.

Emma och Robert kallades upp ur åskådarle-
den för en spontan dans.

Ale Teaterförenings ordföran-
de Margareta Nilson hälsade 
123 Schtunk välkomna tillba-
ka till Nödinge.

Kapten Jägerschiöld presenterade sig för pu-
bliken.

– Schtunk infriade förväntningarna
Galet roligt!

Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96
E-post folkets.hus@telia.com

www.alefolketshus.se

Biljetter säljes på följande platser: Nödinge 
bibliotek, Ale Tips & Tobak, Allans bokhandel, 

Nols Folkets Hus 0702-65 66 70, 0706-83 66 71
Medborgarhusets kassa 1 tim innan.

Don Giovanni
Direktsändning från

Kungliga operan Stockholm
Lördag 22 mars kl 15

Ge bort presentkort eller biljetter till 
våra arrangemang. 

Beställ folkets.hus@telia.com eller 
0702-65 66 70 mellan 8-16 vardagar

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

 123 Schtunk gästade Ale gymnasium i torsdags kväll med före-
ställningen ”Raskens – Vi går åt vilket håll vi vill”. 

ÄLVÄNGEN. Vårpremiä-
ren blev en succé.

Nu följer Repslagar-
museet upp med nästa 
Musikcafé.

Torsdagen den 20 
mars bjuds det under-
hållning med Larmet.

När Lars-Eric och Johan 
Frendberg gästade Repsla-
garmuseet och årets första 
Musikcafé blev det fullt hus. 
Förhoppningsvis kommer 
det lika mycket folk den här 
gången när Ales kända blåsor-

kester Larmet intar scenen.
– Vi hoppas på det, säger 

Lotta Berglöw.
Kvällen blir till största de-

len instrumental, men trum-
petaren Magdalena Agrell 
kommer att sjunga i några 
nummer.

Larmet har spelat i olika 
sammanhang i Ale med om-
nejd i över 30 år. Blåsorkes-
tern skapades 1978 av några 
musikintresserade lärare i 
Skepplanda. Det hela börja-
de som en gitarrcirkel, men 
mynnade så småningom ut i 
en blåsorkester.

Det besynnerliga nam-
net Larmet kom när en av 
medlemmarna på när blå-
sarna skulle ta en gemensam 
stämton. Det lät så illa att 
en av trumpetarna trodde att 
blandlarmet utlösts.

Orkestern har under fl era 
år samarbetat med olika körer 
och gjort gemensamma kon-
serter, de senaste åren med 
Lerum Vocalis.

Musikcaféet på Repslagar-
museet är uppdelat i två akter 
och som alltid serveras fi ka i 
pausen.

JONAS ANDERSSON

Blåsorkestern Larmet underhåller på Repslagarmuseets nästa Musikcafé som äger rum torsdagen 
den 20 mars.

Musikcafé med Larmet

Hjärtligt välkomna!

Tisdag den 25 mars 2014 kl 18.30
i Aktivitetshuset, Älvängen.

Föreningar som önskar erhålla fana/flagga 
ombedes insända ansökan till Thore Berghamn 
Kapellvägen 6A, 446 32 Älvängen. 0303-338210

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

Onsdag 12 mars kl 19.00
Entré 80 kr

Söndag 16 mars kl 15.00

Söndag 16 mars kl 18.00
Onsdag 19 mars kl 19.00
Söndag 23 mars kl 18.00

Entré 80 kr


