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BOHUS. En resa mellan 
saga och verklighet.

Dessutom färdades vi 
mellan de olika årsti-
derna.

Teatermusikalen som 
eleverna i årskurs 2A 
på Bohusskolan spelade 
upp i förra veckan var 
underhållande på alla 
sätt.

”Törnrosa i verkligheten” 
var namnet på den teatermu-
sikal som eleverna i årskurs 
2 spelade upp för föräldrar, 
släkt och vänner på mån-
dagskvällen för att morgo-
nen därpå åter inta scenen 
för att låta skolkamraterna ta 
del av föreställningen.

– Det var mycket mer ner-
vöst att uppträda inför övriga 
elever på skolan. Det pirra-
de i magen, förklarar Tilda 
”Cd” Davidsson som spelar 
Törnrosa.

– Vi har övat två-tre gång-
er i veckan den senaste tiden. 
Det har varit jätteroligt, för-
klarar Tilda.

I den andra huvudrollen, 
som prins, ser vi Zackarias 
Willny. Han blir förälskad i 

Törnrosa, men någon varak-
tig kärlek blir det inte.

– Törnrosa trivs bättre i 
sagornas värld och jag i verk-
ligheten, förklarar Zackarias. 

Föreställningen bjuder 
också på en hel del musik 
med anknytning till de fyra 
årstiderna.

– Vår klass gillar att 
sjunga, avslöjar Tilda.

Snart är vårterminen till 
ända och ett långt härligt 
sommarlov tar vid. Tilda och 
Zackarias ser fram emot le-
digheten.

– Jag ska bada, säger Til-
da.

– Det ska jag med. Plus att 
vi ska åka på semester, avslu-
tar Zackarias.

JONAS ANDERSSON

Törnrosa har precis vaknat 
upp i sagans värld.

Ett av flera fina sångnummer.

Sagolikt verkligt på Bohusskolan

ÄLVÄNGEN. I onsdags 
var det rena rama 
cirkusen på Älvängen-
skolan.

I idrottshallen sprang 
det runt både babianer, 
hundar och en farlig 
skallerorm.

Tur att det inte var på 
riktigt…

Det var eleverna i förskole-
klass (B-spåret) som bjöd in 
till underhållning. Cirkus 
Musikör innehöll fl era avan-
cerade nummer som fi ck pu-
bliken att hålla andan. Lin-
dansarnas balansakt på hög 
höjd var ett sådant exempel.

Föreställningen började 
fartfyllt med en kvartett ba-
bianer från självaste Afrika. 
Det blev en dansuppvisning 
av den högre skolan.

Publiken fi ck vara med i 
showen när det var dags för 
den populära ”Elefantsång-
en”. Det gungade rejält och 
stämningen gick sannerligen 
inte att klaga på.

De tre cirkushästarna följ-
des av en ormtjusare som 
tillsammans med sin vän 
Frans svarade för en hårre-
sande uppvisning. Lika för-
tjusta blev åskådarna när de 
läsande hundarna gjorde sin 
entré vilka följdes upp av en 
trollkarl som kunde trolla 
fram ett glas, en groda och 
en boll ur sin stora hatt.

Clownerna satte en vär-

dig punkt för föreställningen 
med sin badbollstango.

– Vi har tränat hela ter-
minen. Om jag var nervös? 
Faktiskt inte, förklarade 
clownen Odin Ringborg.

Nej, någon scenskräck 
märktes inte av i ensemblen. 
Framförandet genomfördes 
utan skönhetsfl äckar och 
samtliga elever ska hyllas för 
en trevlig och underhållande 
cirkusföreställning.

– Många avancerade nummer
Cirkus på Älvängenskolan

Babianerna showade för publiken.

En hårresande uppvisning av 
föreställningens ormtjusare.

De läsande hundarna.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

NÖDINGE. Nyligen ord-
nades en friluftsdag för 
Nödingeskolans elever i 
årskurs F-3.

Det var emellertid 
inte vilken friluftsdag 
som helst.

– Eleverna fi ck ta eget 
ansvar och organisera 
aktiviteterna själva, 
säger lärare Kristina 
Hellström.

Färdsättet från Nödingesko-
lan till Nolängens idrotts-
plats var också annorlunda. 
Några gick, andra cyklade, 
en del sprang och ett gäng 
åkte faktiskt inlines.

– Vi var fl est som cyklade, 
berättar Rami.

Väl framme på Nolängen, 
med cirka 160 barn på plats, 
kunde lekarna starta i vackert 
vårväder. Kubb, säckhopp-
ning, fotboll, längdhopp, 
stafett och tipspromenad var 
några av programpunkterna.

– Frågorna på tipsprome-

naden handlade om cykelvett 
i trafi ken, förklarar Ajna.

Eleverna var mycket till-
freds med hur dagen förlöp-
te.

– Det var frihet under an-
svar som gällde. Ville man 
leka häst eller klättra på ber-
get så gick det bra, säger Liv.

En paus gjordes för ener-
gipåfyllning i form av smör-
gås, festis och frukt.

– Vi hade jätteroligt och 
alla var glada, betonar Lin-
nea.

Innan barnen lämna-
de Nolängen samlade man 
skräp i stora platspåsar. 
Massvis med burkar och fl as-
kor hittades.

– Det var inte vårt skräp, 
men vi tog hand om det 
ändå.

Kristina Hellström och 

hennes kollegor hade all an-
ledning att vara stolta över 
elevernas insats under fri-
luftsdagen.

– Vi lyssnade in elever-
na och deras önskemål. Det 
fungerade jättebra och är nå-
got som vi kan bygga vidare 
på till nästa gång då vi ska ha 
friluftsdag, avslutar Kristina.  

JONAS ANDERSSON

Nödingeskolans elever redo att ge sig iväg på sina sparkcyklar. 

Liv, Rami, Linnea och Anja tyckte att friluftsdagen på Nolängen 
blev en höjdare.

Lunchpaus på Nolängens idrottsplats.

– Annorlunda 
friluftsdag på 
Nolängen

Frihet under ansvar för eleverna
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Clownen Odin Ringborg bjöd 
upp till en avslutande bad-
bollstango.
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