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Program

Alla välkomna att fira

Fri entré - servering - lotterier
Välkomna!

Föreningen för Nationaldagens firande i Ale

6 Juni

Föreningen Nationaldagens firande i Ale är en ideell förening som bygger på frivillighet. Du som som önskar 
stödja firandet av Nationaldagen vid Prästalunds Hembygdsgård är välkommen som medlem. 
Medlemsavgift 50:- enskild medlem, 100:-/familj. Bankgiro 289-1653

 Kommunfullmäktiges ordförande, Klas Nordh,  
hälsar nyblivna svenskar välkomna

Fanborgen upplöses

Blåsorkestern ”Larmet”

HoJ Hannah/Joel Lindmosson från Alafors

Robin Bodefjord från Alafors spelar akustiskt och sjunger

Sveriges Nationaldag 2014
på Prästalunds Hembygdsgård i Starrkärr

13.00 Samling vid Starrkärrs kyrka
 Avmarsch mot Prästalunds hembygdsgård
 Fanborgen formeras, flaggan hissas
 Tal av kommunchef Björn Järbur

Ni som tidigare har erhållit fanor 
ser vi gärna delta i fantåget.

STARRKÄRR. Det 
blir traditionsenligt 
nationaldagsfi rande i 
Prästalund.

Fint väder är dessut-
om beställt.

– Det ingår i servicen. 
Jag har ett personligt 
avtal med SMHI, skrat-
tar Tore Berghamn, 
ordförande i Fören-
ingen Nationaldagens 
fi rande i Ale.

Hembygdsgården i fagra 
Prästalund står som vanligt 
värd för årets nationaldags-
fi rande. Det blir musikun-
derhållning i olika former 
samt högtidstal.

– Inbjuden talare är 
kommunchefen Björn Jär-
bur.

Fika och lotterier ingår 
givetvis i konceptet och 
därutöver kommer kom-
munledningen att hälsa nya 
svenskar välkomna.

– Den programpunkten 
ombesörjs av kommunfull-
mäktiges ordförande Klas 
Nord, upplyser Berghamn 
som hoppas på en god till-
strömning av besökare i 
Prästalund på fredag.

– Vi vill att våra hem-
bygdsgårdar ska leva varför 
vi är måna om att hålla den 
här typen av traditioner vid 
liv. Jag vill se många alebor 
i Starrkärr när vi fi rar den 
svenska nationaldagen, av-
slutar Tore Berghamn.

JONAS ANDERSSON

Kommunchefen Björn Järbur 
håller årets högtidstal i sam-
band med nationaldagsfiran-
det i Prästalund. 

Nationaldagsfi rande i Prästalund

Första dansen på 
Locktorp 2014 avnjöts 
med strålande sol och 
värme. Vi var ett femtiotal 
personer som dansade till 
Tång och Co. Vi svettades 
i sommarvärmen men 
musiken var bra, så det var 
bara att köra på. I pausen 
var det lottdragning och 
sen dansades till sista 
dansen klockan 21. En 
sådan underbar afton på 
Locktorp hoppas vi det 
blir den 13 juni också då 
nästa dans blir.

PRO Lödöse-Nygård
Pia Ek

Danspremiär 
på Locktorp

NÖDINGE. Samhället 
styr oss genom både 
skrivna och oskrivna 
lagar.

Få vågar bryta det 
förutbestämda mönstret 
och gå sin egen väg. 

Det har däremot Kul-
turskolan gjort och på 
torsdag är det premiär 
för musikalen ”Jag är 
din fördom” efter ett 
helt eget manus.

Repetitionerna är i full gång 
och scenen i Ale gymnasium 
är abonnerad i princip varje 
kväll. Det är intensiva dagar 
fram till dess att strålkastar-
na tänds och för en del har 
det varit det en längre tid. 
Emelie Kastberg, Julia 
Skånberg och Eva Malm-
gren har till och med förfat-
tat manuset. Redan i augusti 
fattade trion pennan och re-
petitionerna har pågått sedan 
i september. Föreställningen 

– Kulturskolan har
laddat om efter ”Annie”

Premiär för 
fördomsfull 
musikal

”Jag är din fördom” är ef-
terföljaren till ”Annie” som 
Kulturskolan gav förra året.

– Vi ville göra något vik-
tigt i år. Vi ville säga något 
och valet föll på det fördoms-
fulla samhället. Det är egent-
ligen redan bestämt hur vi 
ska vara och vilka vägar vi ska 
välja från det att vi föds. Bry-
ter du mot detta får du pro-
blem. Om du inte pluggar får 
du inget jobb, men pluggar 
du för mycket riskerar du 
istället att bli mobbad. Sam-
hället lär oss att vi inte ska 
dricka alkohol, men om vi 

inte dricker uppfattas vi som 
onormala. Vi ironiserar kring 
alla de fördomar som fi nns 
och som hindrar oss från att 
följa vår önskan, säger Emilie 
Kastberg, skådespelare och 
manusförfattare.

Ensemblen som framför 
musikalen består av elever 
och lärare i Kulturskolan 
med ett ålderspann från 11-
65 år.

– Det är en fantastisk dy-
namik i gruppen. Vi uttryck-
er så mycket känslor och för 
mig är teater, sång och musik 
den givna kanalen att för-

medla vad jag tycker. Jag har 
varit med i gruppen sedan 
jag var 13 år och vägrar slu-
ta. Gemenskapen är oslagbar 
och nästa år planerar vi att 
sätta upp Oliver Twist, av-
slöjar Emelie Kastberg under 
intervjun.

”Jag är din fördom” var på 
väg att bli ännu mer laddad. 
Tanken var att även behand-
la en våldtäktshändelse och 
konsekvenserna av detta.

– Men kuratorerna vi pra-
tade med satte stopp. Fö-
reställningen ska ses av alla 
elever i årskurs nio och vi 

skulle ha behövt samtala med 
publiken efteråt för att kunna 
ta med ett så laddat ämne, sä-
ger Emelie.

Föreställningen kommer 
istället att handla om fördo-
mar och personer som bär en 
mask som ingen ser.

– Vi ler för att vi inte orkar 
prata om sanningen. Handen 
på hjärtat, hur ofta gör du 
inte det?

Allmänheten hälsas väl-
kommen till Ale gymnasium 
på torsdagskvällen.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

På torsdag är det premiär för årets musikal ”Jag är din fördom” där de medverkande består av elever och lärare från Kulturskolan i 
Ale.
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