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SKEPPLANDA. Spänning 
både ovan och under 
vattenytan.

För första gången stod 
Skepplanda simhall som 
värd för en barnteater.

Publiken fick uppleva 
när Silla tog sina första 
simtag och som sena-
re avslutades med en 
spännande skattjakt.

Det låg förväntan i luften. 
Iförda badkläder tog åskå-
darna plats på ena kortsidan 
av simhallen. Skådespelarna 
från Pantomimteatern häl-
sades välkomna med en varm 
applåd och sedan kunde fö-
reställningen ta sin början.

Pappa (Hannu Böök) 
ska jobba och Silla (Alice 
Hillbom Rudfeldt) ska häl-
sa på farfar Kaptenen (Bo 
W Lindström). Äntligen 
ska hon få lära sig att sim-
ma. Förväntningarna glim-
rar som vattendropparna på 
ytan, men rädslorna kryper 
fram när oväntade gäster 
kommer på besök.

”Kapten Smajling och Sil-
la vågar” är en mimbaserad 

föreställning, som sponsras 
av Allmänna Arvsfonden.

– Syftet är att inspirera 
barn till att lära sig simma. 
Det ska vara en lustfylld 
känsla att vara i vattnet och 
poängen är att om det bara 
finns en vilja att lära sig sim-
ma så går det, säger Alice 
Hillbom Rudfeldt.

I slutet av föreställningen 
får publiken hoppa ner i bas-
sängen för att tillsammans 

med Silla leta efter den skatt 
som ska finnas gömd någon-
stans på botten. Således blev 

det en spännande avslutning 
på denna pedagogiska sport-
lovsteater.

– Sportlovsteater 
i simhallen

Spänning under vattnet

Silla och hennes farfar blick-
ar ut över havet. I det här 
fallet Skepplanda simhall där 
det bjöds på sportlovsteater i 
onsdags.

Föreställningen ”Kapten Smajling och Silla vågar” föll publiken 
i smaken.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Tvärballa Bankoma-
ten-projektet La Liga Cup 
blev en stor succé. 15 lag an-
mälde sig i de tre klasserna. 

Klockan åtta körde 
tjejklassen igång. Många 
spännande matcher utspela-
des och till slut stod Jossans 
änglar som segrare efter 
en hård final som vanns i 

sudden death. 
Direkt efter finalen körde 

klassen P00/01 igång. Läk-
tarna fylldes och vi bjöds på 
härlig fotboll. Vinnare blev 
till slut FC Nödinge med ett 
rent 01-lag.

I den tredje och sista 
åldersklassen 98/99 drog sig 
tyvärr ett lag från Kungälv 

ut, men arrangörerna löste 
detta på ett bra sätt. Här 
märktes det att det stod 
mycket prestige på spel 
och många hårda bataljer 
utspelades på plan. I finalen 
möttes FC Bohus mot Team 
Jonas där det senare laget 
stod som segrare med 2-1. 

Domare under turnering-

en var äldre ungdomar, som 
skötte detta med bravur och 
höll en jämn och bra nivå 
under hela turneringen.

Arrangörerna (Johanna, 
Michaela, Hanna, Nicolin 
och Daniella) var väldigt 
nöjda och trötta efter sista 
matchen.

Julle

La Liga Cup – en succé!

TAG DET RÄTTA TAG CLOETTA

Tisdag 10 mars kl 19.00

 Teatern, Ale Kulturrum

Vuxen 200 kr (scenpassrabatt 50 kr)  
Ungdom 100 kr. Förköp: Ale bibliotek 

En underhållande och musikalisk
berättarresa genom 50/60-talet. 

Upplev Ditmarsken
4 dagar i St. Michaeli sdonn, Nordtyskland

Ringhotel Landhaus Gardels ★★★★

Vid den tyska nordsjökusten i den lilla staden St. Michaelisdonn lig-
ger ditt hotel mitt i Ditmarsken, präglat av historiska minnesmärken, 
idylliska småstäder och inte minst av det unika marsklandskapet. 

Pris per person i dubbelrum

1.799:-
Pris utan reskod 1.949:-

Pristillägg 1/4-31/10: 150:-

Ankomst: Fredagar t.o.m. 26/6 och 4/9-18/12. Valfri 1/7-29/8 2015.  

1 barn 0-5 år gratis 

Konstnärernas Skagen
3 dagar i Danmark

Color Hotel Skagen ★★★★ 
Idylliska Skagen med de vita staket, låga gula hus med röda tegel-
tak och dansk traditionell fiskekultur. Hotellet ligger mellan ham-
nen och Gl. Skagen med stigar till stranden och till restaurangerna 
på hamnen.                                               Inkluderar endast slutstädning.

Pris per person i dubbelrum

1.349:-
Pris utan reskod 1.499:-

Ankomst: 
Valfri 30/3-1/7 2015.

1 barn 0-5 år gratis. 
2 barn 6-14 år ½ priset.

3 nätter 1.799:- 

Sommarsemester vid
Zell am See
8 dagar i Pies endorf, 
Österrike

★★★

Mitt bland badsjöar, glaciär-
er och bergstoppar laddade 
med stärkande energi, lig-
ger Gasthof Waidachhof nära 
staden Piesendorf, där familjen 
Passrugger hälsar dig välkommen 
med traditionell österrikisk gäst-
frihet, god mat och ett fantastiskt 
läge i Salzburgerland, med ome-
delbar närhet till den världsberöm-
da staden Zell am See (10 km). 

Ankomst: Lördagar i perioden 2/5-
17/10 2015. 
Kuravgift EUR 1,50 per person/dygn.

1 barn 0-1 år gratis.
2 barn 2-9 år gratis. 
2 barn 10-15 år ½ priset. 
Max. 2 extrasängar per rum Barn gratis 

Pris per person i dubbelrum 

2.999:-

www.happydays.nu
eller ring  

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.  
Förbehåll för tryck- och prisfel samt utsålt.
     

Alekuriren

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

I samarbete med

 

  Teknisk arrangör:


