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NÖDINGE. Julspel av Nöding-
eskolans elever har blivit en 
tradition.

I torsdags morse intog de 
Kyrkbyskolans öppna scen för att 
framföra ”Olles skidfärd”.

Elsa Beskows klassiska saga 
gestaltades på ett enastående 
sätt.

Eleverna i förskoleklass, årskurs 1 och 3 
(rosa) på Nödingeskolan hade repeterat 
i en vecka. På onsdagen skedde general-
repetitionen inför en förskoleklass, men 

på torsdagsmorgonen var det dags för 
den riktiga premiären.

– Lite nervöst. Mitt hjärta slog hår-
dare än normalt, konstaterade Matilda 
Janz som hade iklätt sig rollen som Far-
bror Rimfrost.

Max Billing och Elin Ekman age-
rar berättare och lotsar publiken genom 
föreställningen på ett föredömligt sätt. 
Trots att regnet öser ner utomhus är 
det en påtaglig vinterkänsla på och runt 
scenen. Tomtar, renar och annat som 
hör julen till är självklara inslag.

Olle, som fick ett par skidor när han 
fyllde 6 år, drömmer om en riktig vin-

ter. Några veckor 
före jul kommer 
äntligen snön. På 

sina nya skidor ger sig Olle ut på en 
spännande tur genom vinterlandska-
pet, där han bland annat träffar Farbror 
Rimfrost, Gumman Tö och Kung Vin-
ter.

Ett roligt inslag i föreställningen är 
när Herr Andersson, Tanten och Gul-
lan plötsligt dyker upp och ger åskå-
darna en liten minnesbild av fjolårets 
julspel – Bageriet Lussekatten.

– Alla elever har tagit sig an uppgif-
ten med bravur. Man kan inte annat än 
imponeras, säger lärare Kristina Hell-
ström.

Imponerade var också publiken som 
förärade aktörerna välförtjänta och rik-
liga applåder.  

JONAS ANDERSSON

Teater-
rutan

Medborgarhusets Bio, 
Ledetvägen i Alafors

0706-83 66 71
alefolketshus@gmail.com

www.alefolketshus.se

Biljetter säljes på följande 
platser: Nödinge bibliotek, 

Ale Tips & Tobak, Allans 
bokhandel, Nols Folkets Hus 

0706-83 66 71 
Medborgarhusets kassa 

1 tim innan.

Glada änkan
Lördag 17 januari

 kl 19.00

Livesändning från 
Metropolitan. 

Textad på svenska. 
Entré 200:-, 

Matbiljett: 140:-

Hoffmanns äventyr
Lördag 31 januari

 kl 19.00

Ge bort presentkort 
eller biljetter till våra 

arrangemang. Beställ på 
alefolketshus@gmail.com
 eller på 0303-74 13 25 
mellan kl 8-16 vardagar.

Välkomna! 

Tisdag 6 jan kl 15
Matiné 60 kr

Tingeling 
Legenden om önskedjuret

Sune i fjällen
Söndag 28 dec kl 15 

 Entré 80 kr

Micke och Veronica
Söndag 28 dec kl 18
Tisdag 30 jan kl 19 

 Entré 80 kr

Exodus: Gods & Kings 
Söndag 4 jan kl 18
Onsdag 7 jan kl 19 

 Entré 80 kr

Unbroken 
Söndag 11 jan kl 18

 Entré 80 kr

Söndag 4 jan kl 15
Matiné 60 kr

Pingvinerna från 
Madagaskar

Medborgarhusets Bio, 
Ledetvägen, Alafors 

0706-83 66 71, 
0303-33 03 96 

1 h innan föreställning,
alefolketshus@gmail.com

Vi är nu en digitalbio 
med bla 3D

www.alefolketshus.se
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God Jul & 
Gott Nytt År!

Olle, spelad av Erik Anders-
son Kildén, får nya skridskor 
i julklapp.

Sång och dans bjuds i Nöding-
eskolans julspel – ”Olles skid-
färd”.

– Nödingeskolans elever intog scenen  
Klassisk saga blev julspel

VACKER
INREDNING
& DESIGNMÖBLER
ONLINE!

 www.gracyhome.se
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DEN 14 FEBRUARI 
SLÅR VI  REKORD…

Hålanskolan, Uspastorp Nol
0303-74 50 95, 070-57 58 703

www.miascatering.se

Vi önskar alla kunder
och vänner en riktigtg

GOD JUL &
GOTT NYTT ÅR!GOTT NYTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT ÅR!

ALAFORS. Julen är se-
dan gammalt en biopre-
miärhelg.

Två svenska filmer 
som lär locka storpublik 
till Medborgarhuset 
är Sune i fjällen samt 
Micke & Veronica.

Utöver det visas ett 
par omtalade matinéer.

Det har varit en ganska sval 
filmhöst med undantag av 
någon enstaka publiksuccé. 
”Tusen bitar”, dokumen-

tären om Björn Afzelius, 
skapade rusning till Medbor-
garhuset.

– Vi visade den filmen vid 
tre tillfällen, berättar Folkets 
Hus-föreståndaren Marita 
Holmgren.

Lagom till jul- och nyårs-
helgen kommer några starka 
titlar som förhoppningsvis 
ska attrahera Aleborna. Den 
21 och 28 december visas 
Sune i fjällen, en svensk fa-
miljekomedi. Den handlar 
om familjen Andersson som 
åker på skidsemester.

Micke & Veronica kom-
mer också att visas två gång-

er, 28 och 30 december. I 
huvudrollen som snickaren 
Micke ser vi David Hel-
lenius. Den andra huvud-
rollen, som överklasstjejen 
Veronica, spelas av Izabella 
Scorupco. I övriga ledande 
roller syns bland andra Su-
zanne Reuter och Philip 
Zandén. 

– Svenska filmer går av 

tradition väldigt bra här i 
Medborgarhuset, förklarar 
Marita Holmgren och re-
laterar bland annat till den 
största succén någonsin – 
Hundraåringen som klev 
ut genom fönstret och för-
svann.

Matinéerna Tingeling, 
som vänder sig till lite yngre 
barn, går upp 21 december 

och 6 januari och Pingvinen 
i Madagaskar kan ses den 4 
januari.

– Därutöver visar vi Exo-
dus Gods and Kings, ett dra-
ma av Ridley Scott. 4 och 
7 januari är speldatum för 
denna film, avslutar Marita 
Holmgren.

JONAS ANDERSSON

Sune i fjällen och Micke & Veronica är två av de filmer som visas i Medborgarhuset under jul- och 
nyårshelgen.

– Biopubliken välkomnas 
till Medborgarhuset

Premiär för 
svenska 
storfilmer


