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Skicka  
en envis  
journalist  
till Bryssel.

Rösta på Lars Adaktusson 
i EU-valet den 25 maj.
#larstillbrysselEU ska bekämpa  

organiserad  
brottslighet,  
men inte röra  
vår äldreomsorg.
Rösta på Lars Adaktusson 
i EU-valet den 25 maj.

#larstillbryssel

EU ska främja  
handeln,  
men ingen  
euro i Sverige.
Rösta på Lars Adaktusson 
i EU-valet den 25 maj.

#larstillbryssel

Rätt agenda i EU; 

1. Begränsa brysselbyråkratin 
2. Bekämpa brott tillsammans 
3. Stå upp för människovärdet 

5. Höj miljöambitionen. Rösta på kristdemokraterna till EU

Ale och Lilla Edet

HÄLJERED. På fredag 
smäller det.

Då sker nämligen 
premiären av Äskas 
Belöning.

– Det är roligt att 
vara tillbaka på Ale 
Vikingagård. Miljön är 
storslagen, säger Göran 
Antonsson, en av vete-
ranerna.

Äskas prövning hade sin ur-
premiär på Ale Vikingagård 
i augusti 2006. Nu kommer 
uppföljaren – Äskas Belö-
ning.

– Jag vill emellertid po-
ängtera att detta är en fri-
stående uppföljare. Vissa ka-
raktärer från Äskas prövning 
lever dock vidare, förklarar 
manusförfattare och tillika 
regissör Tina Friis Hall-
berg.

Repetitionerna har ägt 
rum i Skepplanda bygdegård 
fram till april då teateren-
semblen kunde fl ytta utom-
hus och inta vikingagården.

– Det är naturligtvis en 
helt annan grej. Givetvis 

hade man önskat några mer 
reptillfällen här på plats, 
men nu är det som det är. 
Det känns trots allt väldigt 
bra och det ska bli roligt att 
få komma igång på allvar, 
säger Göran Antonsson från 
Ale Teatersällskap.

Vad skiljer Äskas Belö-
ning från Äskas prövning?

– Det här är en betydligt 
lugnare pjäs än den förra. 
Det är inte en massa slags-
mål och dödande. Fast själv-
klart kommer det att vara 
någon i föreställningen som 
dör, säger Tina Friis Hall-

berg hemlighetsfullt.
Premiären äger rum nu på 

fredag den 9 maj och sedan 
blir det ytterligare åtta spel-
tillfällen under maj månad.

– Nu hoppas vi verkligen 
att väderleken är på vår sida. 
Det är inget tak över läkta-
ren varför regnkläder re-
kommenderas om det skulle 
komma nederbörd. Ta inga 
paraplyer, det skymmer. Se-
dan är sittlapp inte så dumt 
att ha med sig då det är 
träbänkar som gäller, säger 
Tina Friis Hallberg.

Hur är din känsla inför 

premiären?
– Den är bra. Nytt är att 

vi har hjälp av skådespelare 
från Ljudaborg i Lödöse och 
Pelarteatern i Alafors. Det 
svåra är att veta vad jag kan 
få ut av dem, mina kollegor 
från Ale Teatersällskap kän-
ner jag ju sedan tidigare. Jag 
måste dock säga att alla i en-
semblen är jätteduktiga. To-
talt är det 35 personer som 
agerar. 

Hur lång är föreställ-
ningen?

– Två timmar inkluderat 
en kaffepaus. 

Nu på fredag är det premiär för vikingaspelet Äskas Belöning på Ale Vikingagård.

Göran Antonsson och Jan Pettersson vid repetitionerna av 
Äskas Belöning.

Äska själv – Barbro Oskarsson.Tina Friis Hallberg är manus-
författare och tillika regissör.

Jenny Andersson, Ewa Larsson och Karin Simonsen är tre av 
skådespelarna i det nya vikingaspelet, som har premiär på 
fredag.

– Premiär 
för Äskas 
Belöning

Teater på Ale Vikingagård
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