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NÖDINGE. Teatergrup-
pen Flamzz är redo för 
sin andra föreställning.

”Världens bästa sjuk-
hus” spelas som en del i 
arrangemanget Spot-
light den 13 maj.

– Det kommer bli så 
himla kul, säger Hanna 
Eriksson, en av åtta 
skådespelare.

De medverkande kommer 
från kommunens dagliga 
verksamheter och teater-
gruppen Flamzz har övat 
tillsammans i snart ett år, 
men föreställningen som nu 
är aktuell har växt fram un-
der våren. Innan jul gjorde 
gruppen sitt första framträ-
dande när ”Sveriges roligaste 
historier” visades upp. Dra-
maledaren, Mats Berggren, 
kunde då konstatera att han 
förfogar över en mycket be-
gåvad grupp.

– De har ett härligt själv-
förtroende och är inte rädda 
för att göra bort sig. De kör 
bara vidare och Flamzz är ett 
bra namn på gruppen. Det 
blir lätt lite fl amsigt eftersom 

vi alltid har kul ihop. Det är 
otroligt mycket skratt, säger 
Berggren.

Under de senaste måna-
derna har de improviserat 
fram en pjäs med namnet 
”Världens bästa sjukhus”.

– Jag bestämde en plats 
där det fi nns ett antal rollfi -
gurer och sen har vi diskute-
rat fram hur dessa personer 
är. Tillsammans har vi skapat 
en handling och nu har vi till 
och med ett manus. Det blir 

även sång och musik, berät-
tar Berggren.

Att teatertimmarna i Ale 
gymnasium är populära rå-
der det ingen tvekan om. 
Gisela ska glädjen till trots 
spela en gammal arg sköter-

ska i pjäsen.
– Det blir spännande. Vi 

övar oss fram till något bra, 
säger hon.

Jerry har en annorlunda 
sjukdom i dramat. Han är 
nämligen inte sjuk på riktigt, 

utan kärlekssjuk. Han tvekar 
inte heller när han säger att 
det vi kommer att få se är 
verkligen ”Världens bästa 
sjukhus”.

Hanna och Sebastian 
spelar ett strävsamt par som 
skyller på varandra och det 
slutar med att båda läggs in 
på sjukhuset.

– Det ska bli kul att möta 
publiken. Vi ser verkligen 
fram mot premiären och 
hoppas att det blir fullsatt, 
säger Hanna.

Mats Berggen som har 
jobbat med gruppen i ett år 
är inte heller orolig.

– Det kan aldrig gå fel när 
du jobbar med människor 
som är konstant glada och 
så fantastiskt hjälpsamma. 
Dessutom har de ett tålamod 
som är guld värt när vi repe-
terar. De är helt enkelt feno-
menala och jag hoppas alla 
tar chansen att få lite positiv 
energi när de snart ska visa 
upp sina färdigheter, avslutar 
Berggren.

”Världens bästa sjukhus” 
är ett av inslagen i arrange-
manget Spotlight som Ale 
kommuns dagliga verksam-
heter står bakom. Det blir 
sång, musik, teater och ut-
ställningar i Ale gymnasium 
den 13 maj.

Teatergruppen Flamzz repeterar inför premiären av ”Världens bästa sjukhus” som är ett av inslagen i arrangemanget Spotlight i Ale 
gymnasium 13 maj.

– Snart premiär för den leende teatergruppen
Flamzz var namnet!

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

Välkommen till vår utställning  

på Utmarksvägen 18 i Kungälv

VI LEVERERAR OCH MONTERAR ALLT VI SÄLJER! 
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Utmarksvägen 18.  Tel 0303-644 96 Öppet: Mån-tors 14-18,  fre 14-16

M
VI LEVERERAR OCH MONTERAR!

www.kungalvssolskydd.se

Har du varit hos oss?
Vi har möbler, mattor ,lampor, gardinstänger, presenter m.m.

Möt sommaren med slipade 
solglasögon i din styrka!

Välkomna
www.sollebrunnsmobelaffar.se

0322-400 14 

Gästgivaregatan 8, Sollebrunn

JUST NU

20% 
rabatt  

på sängar från 

Stjärnbädden

0322-83 100

Välkomna
Anders Yvonne Karin & Marie

ENSTYRKE 1.490:-
PROGRESSIVA 2.490:-


