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ÄLVÄNGEN. En interak-
tiv klassrumsföreställ-
ning om främlingsfi ent-
lighet och tolerans.

”Kameleonten” fi ck 
ett slut som den aldrig 
tidigare fått.

– Det är det som är 
själva poängen med en 
interaktiv föreställning 
där ni deltar. Man vet 
aldrig hur den ska sluta, 
förklarade skådespe-
larna.

I torsdags fi ck eleverna i års-
kurs 7 besök av Tage Granit 
som spelar barnteater och 
vuxenteater med samtalsme-
todik och dramatisering av 
svåra samtal.

– Du är så feg. Vet du det? 
Precis som alla svennar. Ni 

är så fega och skriver en mas-
sa skit på nätet men du vågar 
inte ens se mig i ögonen. 

– Du då? Du tror att du 
är så bra och vet och kan allt 
men du vet inte ett skit. Du 
vet ingenting om mig. Inte 
ett jävla skit. 

Nazira och Tobias möts 
utanför rektorns rum. De 
går i samma klass, bor i sam-
ma område och växer upp i 
samma samhälle men deras 
verkligheter är vitt skilda åt. 
Nazira är andra generatio-
nens invandrare som hög-
ljutt protesterar mot känslan 
av att behöva vara dubbelt så 
bra som alla andra för att bli 
accepterad. Tobias gör sitt 
bästa för att leva upp till rol-
len ”hopplöst strulig kille” 
som han fi ck redan i försko-
lan.

En dryg halvtimme in 
i föreställningen involve-
ras eleverna i den fortsatta 
händelseutvecklingen. Na-
zira och Tobias ska göra ett 
grupparbete tillsammans, 
men hur ska de lyckas lösa 
upp spänningarna som fi nns 
mellan dem? Publiken blir 
delaktig genom att uttrycka 
sina tankar och funderingar.

”Kameleonten” belyser 
hatet som växer hos de som 
hamnar på efterkälken och 
om frustrationen hos de som 
aldrig, hur hårt de än käm-
par, blir fullgoda medborg-
are. Men Kameleonten är 
framförallt en föreställning 
om förlåtelse, tolerans och 
konsten att se bortom det 
självklara. 

JONAS ANDERSSON

Klassrumsteatern ”Kameleonten” gästade Aroseniusskolan i torsdags.

– Interaktiv teater gästade Aroseniusskolan

Föreställning om
förlåtelse och tolerans

F
O

T
O

: 
J
O

N
A

S
 A

N
D

E
R

S
S
O

N

Vi på NyföretagarCentrum och Almi Företagspartner sam-
arbetar för att ditt företag ska bli starkt och framgångsrikt. 

Tillsammans erbjuder vi rådgivning, starta eget-utbildning, 

mentorprogram samt lån och riskkapital i företagandets alla faser.

Läs mer på almi.se/vast och nyforetagarcentrum.se/vast

Behöver du låna
250 000 kronor?

Almi Västs uppdrag är att skapa möjligheter för regionens entre-

prenörer. Genom riskvilliga lån, riskkapital och rådgivning banar 

vi vägen för morgondagens innovationer och framtidens företag.

I samarbete med:

Öppet alla andra dagar 7-23 • ICA Kvantum, Ale Torg 
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, sjukdom  

eller leverantörsförseningar. Tel 0303-975 00

GÅ, LUNKA, ELLER SPRING! 
På elljusspåret, Dammekärr Nödinge

Välkomna önskar ICA Kvantum & ok Alehof!

Äntligen dags igen!

Ruset! 
Pojkar  -7 år  f. 07 och senare 1,5 km
Pojkar  8-9 år  f. 05-06  1,5 km
Flickor  -7 år  f. 07 och senare  1,5 km
Flickor  8-9 år  f. 05-06  1,5 km

Tidtagning. Start kl 18:45

Varvet! 
Män  16 år:  f. 98 & tidigare  10,2 km (3x3,4 km)
Pojkar  14-15 år:  f. 99-00  6,8 km (2x3,4 km)
Flickor  14-15 år:  f. 99-00  3,4 km
Motion  Alla åldrar:  Män & kvinnor 3,4 km
Motion  Alla åldrar:  Män & kvinnor 6,8 km (2x3,4 km)

Tidtagning. Start kl 19:05

Kvarten!
Kvinnor 16 år-  f. 97 och tidigare  5,0 km (2x2,5km)
Flickor 10-11 år  f. 03-04  2,5 km
Flickor 12-13 år  f. 01-02  2,5 km
Pojkar 10-11 år  f. 03-04  2,5 km
Pojkar 12-13 år  f. 01-02  5,0 km (2x2,5km)

Tidtagning. Start kl 18:50

Avgift föranmälan t o m 30/9 via bg.
Vuxna (f. 98 och tidigare) ................. 150:-/6 ggr
Ungdomar (f. 99 och senare) ......... 80:-/6 ggr
PaprICAklubben .................................... 40:-/6 ggr

Avgift på plats
Vuxna (f. 98 och tidigare) ................. 200:-/6 ggr alt. 50:-/gång
Ungdomar (f. 99 och senare) ......... 100:-/6 ggr alt. 30:-/gång

Övrigt
Upplysningar: OK Alehof tel 0303-22 99 90
e-post: kvantumserien@alehof.se 
hemsida: www.kvantumserien.se

Vägbeskrivning: Dammekärr 5 km öster om 
Ale Torg, Nödinge. Skyltat från vägen mot Ryd. 
Avgiftsfri omklädning med dusch & bastu. 
Servering finns.

Lunken! 
3,4 km GÅ eller LUNKA. Män och kvinnor i alla åldrar, 
utan tidtagning. Ta gärna med gångstavar. Hundar ej 
tillåtna. Start kl 18.15.

Vi bjuder på kaffe i vårt mysiga café efter lunkandet!

Tisdagarna: 7 oktober • 14 oktober • 21 oktober 

28 oktober •  4 november •  11 november

2014

Läs mer på 
   www.kvantumserien.se
             Vi ses i spåret!

Spring 900 meter med start 18.30
PaprICAloppet....40 kr/6ggr. Ej tidtagning.  

Alla får presentkort som kan bytas mot  
paprICA-saker på ICA Kvantum Ale Torg.

PaprICAloppet för alla barn 3-12 år.


