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TIPSA OSS Om n y h e Ter !
Vet du n ågot som int e vi vet och som borde st å i t idn ingen?
Ring Håkan 0707-36 85 36.

Igenkänning på scen för unga
At t växa upp är ingen barnlek. Teater De Vills
uppsät t ning St oneface/ Duckface sät t er ungas
frågor i fokus. I förra veckan fick elever i Vänersborg t a del av budskapen.
Det är t yst och mörkt på scenen
i Stor a biogr afen . Plöt sligt bör jar
kamerablixt ar rassla, ljuset pumpar ut i vit a sken på t vå vit klädda
gurer som försöker t a skydd.
”Nej, lägg inte upp den där bilden”,
vädjar den elvaår ige killen .
Han är Stoneface, som gest alt as
av skådespelaren Alexander Lindman . Bredvid sig har han Duckface, eller Mar ia Gr udemo El Hayek
som hon het er ut an för scenen .
Förest älln ingen går i et t raskt
tempo. Kar akt ärer na svär och
slåss. Det är fysiskt , ljudligt , t ydligt , roligt .
Och emellan åt lite för bekant .
Äm nen a är t unga; om at t inte
passa in i nor men , medievanor,
gr uppt r yck, våld, ut sat t het och
frånvarande föräldrar. At t t jejer allt id ska le och at t de allt id är
snygga n är de gr åter på lm. Om
rädslan för at t visa sin r ädsla. Det
är då sten an siktet kommer fram.
Dat aspel blir räddn ingen för
Duckface och Stoneface. Et t sät t
at t y fr ån en sam het en , fr ån vardagen .
Stoneface/ Duckface är en nyskr iven pjäs av Em ma Broström,
med elever i årskur s 4-7 som pr imär målgr upp. Teat er De Vill har
arbet at bret t kr ing fr ågor om ident itet . Pjäsen , som hade premiär
i Stockholm 18 mars, ingår i det
projekt et .
– Det handlar om krav både
ut ifr ån och in ifrån . Vi tror at t vi
kan väcka t an kar som elever n a
kan kän na igen sig i, säger Mar ia
Gr udemo El Hayek.
Hur är det at t som vuxen at t spela
ident it et ssökande ungdom?
– Det krävs mycket fokus. Alla
kommer ihåg hög- och mellan st adiet , det är som et t är r, säger Alexander Lindman .
– Det t ar lite, både på kropp och
själ. Vi ska gå in i det där var je dag,
fyller Mar ia Gr udemo El Hayek i.

Vänersborg var först ut på Teat er
De Vills Sveriget urné med pjäsen
St oneface/ Duckface, där t vå
ungdomar söker sin ident it et i en
orolig t id. ” Jag kommer ihåg hur
det var at t vara elva år” , säger
35-åriga Maria Grudemo El Hayek
som spelar Duckface.

Uppsät tn ingen in går i kom munen s ordin ar ie kult ur utbud för
skolor na. I för ra veckan spelades
fyra förest älln ingar för elever i
Vänersbor g. Eft eråt ck lärar n a
med sig fr ågeunderlag så at t diskussioner n a kr ing pjäsen s t ema
kunde for t sät t a i klassr um men .

Text och fot o: Minna Ulin

Klass 6 från Öxnered skola var en av många som kom för at t t it t a. ” Vi brukar nappa när vi får inbjudan t ill
t eat er” , säger läraren Anders Gust afsson

På fredag är det första maj

På fredag är det arbet arrörelsens stora dag – 1maj. I Vänersborg t alar riksdagsmannen Jörgen Hellman (S) på t vå st ällen.
Vänst erpart iet s anhängare firar i Trollhät t an.
Socialdemokrat er n as demonst rat ion st åg samlas vid t io på
för m iddagen på torget . Marschen
st ar t ar st rax därefter och har slutmålet vid gågat uscenen , där r iksdagsman J örgen Hellman håller
t al klockan 11.
En ligt Hellman s eget manus,
som Väner sborgaren fåt t t a del
av, kom mer t alet bland an n at at t
handla om ut an för skap, välfärd,
arbete och inte min st framt idstr o.
I et t mejl t ill Vänersbor garen
skr iver J ör gen Hellman at t vikten
av 1 maj är ”at t påm in n a om histor ien och se mot framt iden .”

Vid Villa Björkås i Var gön har
Socialdemokr ater n a
fam iljeakt iviteter med pon nyr idn ing,
kor vgrilln ing och musik mellan
klockan 13 och 15. Även här håller
r iksdagsman Hellman t al.
LO har akt ivit eter i cent r um
fram till klockan 15.
Vänster par t iet anordn ar däremot inget 1 maj- rande lokalt i
Vänersborg.
– Vi har int e haft n ågot eget rande på många år, vi t än kt e at t vi
kan köra t illsam man s med Trollhät t an i st ället , säger Mar ian ne
Ram m, ordförande för V i Väners-

bor g.
I Trollhät t an håller Fah ime
Nordborg och Ung Vän ster s Freja
Saxin t al i Sn äckan , Mar ia Alber t s
park. Många av de väner sborgare
som lyssn ar åker sedan också t ill
det st ora r andet i Göteborg, där
Vän st er par t iet s demon str at ion st åg drar upp mot 7 0 00 personer.

Riksdagsman Jörgen Hellman
t alar i Vänersborg.

Kan det int e sända en udda signal
at t ni int e ordnar något alls i Vänersborg?
– 1 maj är jät tevikt ig. Det är arbet ar n as dag och den ska man vara
r ädd om. J ust nu stöt t ar vi Troll-

hät t an och ser ingen an ledn ing at t
ändra på det , men det kan ändr a
sig i fr amt iden , säger Mar ian ne
Ram m.
Regn på förmiddagen
Vädret är en int e helt obet ydlig
fakt or på 1 maj. En ligt den norska
meteorologiska
in stit ut ionen
yr.no ska det regn a på fredag förmiddag, men r u nt 14-t iden lovas
sol och 9 plusgr ader.
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