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NOL. Repetitionerna är i 
full gång.

Lördagen den 11 ok-
tober är det premiär för 
”En midsommarnatts-
dröm”.

– William Shakespeare 
är ständigt aktuell och i 
år firar vi även 450-års-
jubileet av hans födelse, 
säger Gunnar Bergevald. 

Efter att ha spelat ”Dansen 
på Furulund” i samband 
med Ahlafors IF:s 100-års-
jubileum i fjol kände med-
lemmarna i Teatervinden att 
nästa produktion skulle bli 
något färdigskrivet.

– Av Shakespeare finns 
mycket att välja på, men vi 
fastnade för ”En midsom-
marnattsdröm” som är en 
komedi innehållande vä-
sentliga ting som kärlek och 
lustar, förklarar Gunnar Ber-
gevald.

Åza Rydberg har utsetts 
att regissera föreställningen. 
Hon fanns med 2007 när 
”Fröken Ingeborg” visades 
på Folkets Hus i Älvängen.

– Vi började jobba tillsam-
mans med den här uppsätt-
ningen i februari. Det är en 
otroligt ambitiös grupp som 
jag har till mitt förfogande, 
säger Åza som har arbetat 
med både proffs och amatö-
rer under årens lopp.

– Min viktigaste roll som 
regissör är att bygga upp, 
att få skådespelarna att göra 
saker som de inte trodde var 
möjligt.

Repetitionerna äger rum i 
Teatervindens lokaler i Nol 
Företagscenter. 18 skåde-
spelare finns med på scenen 
där Gunnar Bergevald har en 
framträdande roll som Puck 
och Mia Sjöholm som ås-
nan.

– ”En midsommarnatts-
dröm” har över 400 år på 
nacken, men den är fortfa-
rande aktuell. Handlingen 

Lördagen den 11 oktober har 
Teatervinden premiär på fö-
reställningen ”En midsommar-
nattsdröm” i Ale Kulturrum.

Teatervinden är på gång igen
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Aktiva Seniorers första 
möte gick i musikens tecken. 
”Vår egen pianist” David 
Carbe och sångerskan Han-
na Boqvist stod för härlig 
underhållning. De bjöd på ett 
mycket omväxlande program 
med visor, schlager och givet-
vis booggie woogie. Hannas 
vackra röst kom väl till sin 
rätt i både Adolfssons Trubbel 
och Taubes Så skimrande var 
aldrig havet.

David hanterade både 
piano och flygel och bjöd för 
första gången på Abbas enda 
instrumentallåt Intermezzo. 
Booggie wooggie på Saint 
Louis Blues var det verk-
ligen ös i. Mer Abba, The 
winner takes it all samt den 
gemensamma favoriten Stevie 
Wonders Isn´t she lovely 
framfördes gemensamt med 
stor bravur.

Tyvärr gick denna härliga 
förmiddag alltför fort. Vill 
man höra mer ger David kon-
sert på Trappan den 20/9. 

Många nya medlemmar 
hade kommit och mycket info 
gavs. Anmälan till Skrivarcir-
kel kunde göras. Sofia från 
Träna berättade om deras 
aktiviteter för seniorer. Den 
9/9 kan man besöka Lars 
Lerins utställning. Anmälan 
till Barbro B. 

Bengt M påminde om 
Nostalgiresan och besöket på 
Maritimt museum. Barbro 
L. informerade om Historisk 
resa på Norde älv och Bengt 
B redogjorde för kommande 
resor. Ulf L slog ett slag för 
kursen i HLR vecka 42 och 
43. 

Jan Bertilsson från poli-
sen och Robert Andersson 
från kommunen ville genom 
information väcka tanken om 
införande av grannstödsbil 
i Kungälv. Ett projekt som 
verkar för trygghet och trivsel 
i våra bostadsområden. Nästa 
möte den 24/9 blir det sång 
och musik med Marie Artu-
rén och Göran Åhlfeldt. 

Inga Isaksson

Musikalisk 
höststart

Onsdagen 3 september var 
första gången vi träffades 
och lite undrande var vi om 
intresse för initiativet fanns. 
Flera personer, med både 
rullstolar och rullatorer, från 
servicehuset hade hörsammat 
inbjudan och infann sig för 
att få lyssna och prata bort 
en stund. Det kändes extra 
bra att få respons från dessa 
deltagare. Även från våra 
egna medlemmar visade sig 
intresset stort.

Ett musikkafé var tydligen 
något som saknats i vårt ut-
bud av aktiviteter. Mot slutet 
var det flera deltagare som 
undrade när nästa tillfälle 
ges.

Gemensamt kommer 
vi fortsättningsvis att välja 
teman för den musik som 
önskas framföras.

Nästa tillfälle blir onsda-
gen 17 september i Nödinges 
servicehus.                 Rune Dahl

Uppstart av 
musikkafé för 
PRO i Nödinge

SPF Skepplanda-Hålanda 
bjöd in till funktionärsträff 
fredagen den 22 augusti på 
Lökebergs Pensionat. Vi 
blev bjudna på en läcker 
lunchbuffé och vår ordföran-
de Laila Johansson började 
med att i sitt anförande tacka 
alla för det arbete de lagt 
ned under det gångna året. 
Ett speciellt tack framfördes 
till de som under sommaren 
lagt ned ett stort arbete på 
att göra i ordning klubbhu-
set vid den nya bouleplanen.

Med mätta magar bar det 
iväg till Guddehjälms Hem-
bygdsgård från 1800-talets 
början, där vi guidades runt 
av Sven Haraldsson och 
hans medhjälpare som berät-
tade om gårdens historia och 
om Tilda och drängen Max. 

Ett stort tack till de som 
ordnade denna trevliga dag.

Mona Svensson

Funktionärsträff 
på Lökeberg

Nyligen kom 45 nöjda 
medlemmar hem från en 
lyckad resa till Belgien. På 
måndagen var det stavgång 
på Dammekärr som 
vanligt.

Höstens första må-
nadsträff arrangerades på 
tisdagen av ortsombuden i 
Kilanda-Ölanda-Starrkärr. 
De kunde glädja sig åt en 
fullsatt lokal. Som under-
hållare hade de engagerat 
Kent och Torsten, som 
gladde publiken med bland 

annat med en Elvisimita-
tion.

På onsdagen ställde 
föreningen upp med ett 
lag i distriktets tävling i 
allmänbildning Hjärn-
koll. Den gick av stapeln 
i Ursand i Vänersborg. 
Laget som bestod av Åke 
Kronlid, Uno Pettersson 
och Daniel Höglund 
kom på en hedrande delad 
fjärdeplats med 11 rätt av 
16 möjliga. Vann gjorde 
SPF Götaälvdalsbygden 

från Lilla Edet.
I fredags gick 26 vand-

rare runt Delsjön i strålan-
de solsken och avslutade 
med fisksoppa vid Bertils-
sons stuga. Arne Boge 
höll i programmet med 
den äran. Denna vecka 
vandrar vi på Skändlaber-
get vid Tuve på Hisingen. 
Till västgötaresan till Hjo 
den 15 september finns 
bara ett fåtal platser kvar.

Lennart Mattsson

ALLA HETER ALLAN
EN PRISAD FÖRESTÄLLNING MED  
ULF DOHLSTEN OCH OLA HEDÉN

VUXEN 200 KR
SCENPASSRABATT 50 KR
UNGDOM 100 KR
FÖRKÖP ALE BIBLIOTEK,
NÖDINGE 0303-33 02 16

TEATERN, ALE KULTURRUM
TORSDAG 2 OKT KL 19.00

skulle lika gärna kunna ha 
utspelat sig på midsommar-
afton i år. Det tycker jag är 
fascinerande, säger Åza Ryd-
berg.

Totalt kommer Teatervin-
den att ge tio föreställningar, 
samtliga i Ale Kulturrum. 
I maj nästa år kommer ”En 
midsommarnattsdröm” att 
ha nypremiär på Ljudaborgs 

utomhusscen i Lödöse.
– Biljetter till höstens fö-

reställningar kommer att fin-
nas till försäljning på biblio-

teket i Nödinge, avslutar 
Gunnar Bergevald.

JONAS ANDERSSON

”En midsommarnattsdröm” är en pjäs av Willia Shakespeare 
som behandlar ämnena kärlek, avundsjuka och sorg.

Aktiv vecka med SPF Alebygden


