
VINNARE FINN FEM FEL!

Årets vinnare är:
Roy Affelin, Nödinge
Oskar Pettersson, Nödinge
Cassandra Karlström, Nygård
Anna Frövén, Alvhem
Zack och Zeke Jyrkinen, Nödinge
William Pervik, Alafors
Monica Eriksson, Nödinge
Hannes Schüler, Nödinge
Aja Alihasan, Surte
Patrik Magnsson, Nol
Linda och Daniel, Skepplanda
Edvin Larsson, Hålanda

Lars-Olof Svalin, Surte
Julia Sandberg, Älvängen
Valle Bohjort, Hålanda
Irene Martinsson, Lödöse
Lasse Väster, Älvängen
Tindra Jensen, Alafors
Joel Melin, Nödinge
Emma Lindqvist, Lilla Edet
Lucas Jensen, Alafors
Enrico Petralia, Surte
Therese Sifversson, Nol
Gabriella Gaal, Bohus
Marco Consani Saabi

Grattis! Biljetterna hämtas på Alekuriren Göteborgvägen 94  
i Älvängen (huset bredvid Statoil) senast torsdag 4 september.

Cirkus Skratt fredag 5 september kl 18.00 
på Grusplan i Nödinge

BONDEN OCH SKOGENS DAGAR
Lördag 6/9 & Söndag 7/9 kl. 10–16

BACKAMO
LÄGERPLATS

Servering och försäljning hos Gillena: 
mat, kaffe, äggost, kalvdans, våfflor, brödbakning m.m.

Ett kulturprogram för hela Västra Götaland

Vid väg 167 Lilla Edet Ljungskile

HU VU DSPONSOR 

Maskinfirmor visar skogs- och jordbruksmaskiner. 

Trialuppvisning. Ca 150 utställare visar och 

säljer sina produkter. Gamla traktorer, MC & bilar. Husdjur, 

mindre sågverk, fjäderfäutställning, ponnyridning för barn, 

rida på den mekaniska tjuren m.m.

Ni är välkomna till två heldagar 
för hela familjen med många aktiviteter. 

Se program www.bondensdag.se

Inträde: Vuxna 80 kr • Fri parkering!  info 0522-234 20

LÖDÖSE. ”Änkan på Lju-
daborg” är årets stora 
kulturhändelse i Lilla 
Edets kommun.

I huvudrollen ser vi 
Zorayah Hellberg.

– Jag älskar att spela 
teater!

Zorayah Hellberg från Troll-
hättan spelar borgmästarens 
änka Margaretha Godhow i 
”Änkan på Ljudaborg”, som 
visas vid ytterligare tre till-
fällen under augusti. Den 
sista föreställningen äger 
rum på lördag kväll.

För publiken i Lödöse är 
Zorayah ett bekant ansikte. 
Hon var med i ensemblen 
för ”Vid Ljuda Os” under 
åren 1999-2008.

– Det var en lärarkollega i 
Nygård som övertalade mig 
att gå med på en så kallad 
audition. Efter det var jag 
fast. Förutom att jag har ett 
intresse av historia, så kände 
jag omedelbart gemenska-
pen i teaterfamiljen.

– Jag minns att man läng-
tade varje år efter att det 

skulle bli den förste maj då 
gänget skulle samlas igen 
för en ny sommar med ”Vid 
Ljuda Os”. Det var en häftig 
känsla!

Hur kändes det när 
produktionen lades ner?

– Det var sorgligt. Det var 
en bit som fattades när som-
maren kom.

När det togs beslut om att 
uppföra en ny teaterpjäs på 
Ljudaborgs utomhusscen var 
Zorayah Hellberg inte svår-
övertalad. Hon hade en av 
huvudrollerna i ”Hertigar-
nas bröllopsfest” som spela-
des förra året.

Tvekade aldrig
– Jag tvekade aldrig, det var 
bara att sätta igång. I sam-
band med utvärderingen av 
”Hertigarnas bröllopsfest” 
hade jag dock skrivit att jag 
ville ha en mindre roll nästa 
gång, berättar Zorayah.

Roger Janerfors, regissör 
och tillika manusförfattare 
till ”Änkan på Ljudaborg”, 
lyssnade inte på det örat. 
Zorayah Hellberg tilldelades 
huvudrollen än en gång.

– Jag var tveksam till en 
början när jag läste arbetsma-
nuset, det kändes övermäk-
tigt. Efter några justeringar 

blev det mer hanterbart och 
då tänkte jag; Varför inte?

Hur är det att spela än-
kan Margaretha Godhow?

– Det är en utmaning att 
spela en änka som är ledsen 
och sorgsen. Jag har inte 
riktigt den sidan som per-
son. Det gäller att gå in i sig 
själv, tänka på sina egna livs-
erfarenheter som inte alltid 
varit så positiva.

Hur förbereder du dig 
inför en föreställning?

– Innan jag går upp på 
scenen så stänger jag av all-
ting. När jag står framför 
publiken så är det inte jag 
utan änkan.

I ensemblen återfi nns 
också Zorayah Hellbergs 
dotter, Leayah 8 år, som ge-
staltar en av pigorna i köket. 
Hon är bokstavligt talat född 
in i teatervärlden.

– Hon var med som ny-
född bakom kulisserna när 
vi spelade ”Vid Ljuda Os”. 
Leayah föddes för tidigt, en 
vecka innan premiären, och 
då fanns det inget annat val 
än att ta med henne.

Hur är det att spela 
teater tillsammans med 
sin dotter?

– Det har sina för- och 
nackdelar. Sanningen är den 

att Leayah är väldigt duktig 
på att förstå att när vi är på 
scenen så är jag inte mamma 
i det avseendet.

Hur är Leayah som 
skådespelare?

– Jag ser hennes talang. 
Jag skulle inte bli förvånad 
om hon fortsätter på den här 
inslagna vägen och så länge 
det fi nns utomhusteater i 
Lödöse lär Leayah vara med, 
det tror jag.

”Älskar att spela teater”
Zorayah i huvudrollen på Ljudaborg:

 Zorayah Hellberg spelar huvudrollen som borgmästarens 
 änka Margaretha Godhow i ”Änkan på Ljudaborg” som just 
 nu visas på utomhusscenen i Lödöse. 
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Leayah 8 år och dotter till 
Zorayah Hellberg finns också 
med i teaterensemblen. 
Leayah spelar en av pigorna 
i köket.

TEXT
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

VECKA 35         NUMMER 31|46 NÖJE


