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Singelolycka vid Rangeltorp
En bilförare klarade sig lindigt undan vid en singelolycka
på tisdagseftermiddagen. Olyckan inträffade i höjd med
Rangeltorp, där mannens bil skar ned i diket ett tiotal
meter innan den blev stående. Innan ambulans kom
till platsen hade föraren fått hjälp av två personer som
kommit till olycksplatsen strax efter dikeskörningen.

Foto: Peter Hallbäck

Flickan (Charlotte Grimfjord Cederblad) samtalar med havsköldpaddan (Robert Jakobsson) på stranden intill den lilla fiskebyn Ebodje i Kamerun.

Teater lärde eleverna
om fiskarnas problem
Teater Albatross från
Halland besökte i tisdags Vara konserthus
och gav förställningar av
pjäsen Flickan och havssköldpaddan för 100-tals
elever i förskoleklass
och årskurs 1–3.
Bakgrunden till föreställningen är att medlemmarna i teater Albatross vid ett
flertal tillfällen har besökt
landet Kamerun i Afrika.
– I fiskebyn Ebodje blev
vi ombedda att berätta för
Europa om det stora problemet med utfiskningen,
berättar Robert jakobsson
som spelar pjäsen tillsammans med Charlotte Grimfjord Cederblad.
Innan föreställningen börjar

visar Teater Albatross en
kortfilm som tar med den
unga publiken till fiskebyn
Ebodje där barnen leker och
går i skolan medan de äldre fiskar längs kusten på ett
traditionellt sätt med hjälp
av kanoter och små nät.

Byns befolkning livnär
sig till stor del på fiske och
har gjort så i alla tider. Det
har man tänkt fortsätta med
i framtiden om det nu inte
vore för alla stora fiskebåtar
som rovfiskar allt närmare
kusten och därigenom gör
det allt svårare för befolkningen i Ebodje att leva på
fiske.
När barnen väl blivit insatta i problemen på ett
pedagogiskt sätt tar Teater
Albatross nästa steg och
bjuder in till föreställningen
Flickan och havssköldpaddan. En pjäs som vädjar till
alla sinnen och sätter fantasin i rörelse. Samtidigt är
den en spännande blandning av humor och en allvarlig underton.
Här får barnen lära känna
inte bara byn, flickan och
havsköldpaddan utan även
en rad andra djur i havet.
När problemet med rovfisket inte verkar gå över
ger sig havssköldpaddan
ut i havet för att ta reda på
hur allvarligt problemet är.

Ing-Marie Johansson spelade dragspel medan tomten
delade ut godispåsar till barnen.

Julen utdansad i Jung
Kvänum-Jungs Röda kors och Jungs bygdegårds
förening höll i helgen liv i den gamla traditionen att
dansa ut julen.
Drygt 50 personer i olika åldrar deltog i festen som
började med dans kring granen under ledning av
Ing-Marie Johansson.
Efter fikapaus med korv till barnen återtogs dans
en och lekarna ytterligare en stund innan kalaset
avslutades på ett sätt som fick barnen att jubla.
Tomten kom och hade med sig godispåsar till alla
unga julgransplundrare.

Genom möten med maneter, valar, skräpkungen och
andra djur står det klart att
det var värre än han trodde. Tillsammans med flickan bestämmer hen sig för
att simma till New York där
flickan skalförsöka tala världens kloka i FN till rätta,
eller som hon själv uttrycker det; det måste bli en ändring snart för att havet ska
förbli underbart.

TIPSPROMENAD
Rebecca Stridsberg tog hem priset vid söndagens tipspromenad arrangerad av Vara SK.
Rätt rad: 221 211 X12 22X. Svaren: äpple, Sydkorea,
Henrik Stensson, Umeå, Carl-Einar Häckner, Anwar
Sadat, P, Romano Prodi, Venezuela, Ljusnan, 159 liter,
Jennifer Aniston.
Svaret på skiljefrågan var 56 gram.

Historien ges liv i en fin kom-

bination av ljud, ljus samt
en vacker och funktionell
scenografi. Inte minst ljuden är viktiga för föreställningen. Med hjälp av sand
i en låta får skådespelarna
det att låta som havet och
en mängd andra ljud bidrar
till en stark känsla att man
befinner sig på plats i fiskebyn i Kamerun och i havet
utanför.
Efter teatern fanns det
lite tid för frågor och barn
en som levde med mycket
i pjäsen hade också många
frågor om fiskebyn och om
nedsmutsning i havet.

Flickan bär hela byn på sina
axlar.

Teater Albatross har spelat denna barnteater i 1,5 år
på en rad olika platser i landet, och bland annat i djungeln i Zaire och i landets
huvudstad Kinshasa.
I år ska de medverka i en
festival i Ryssland och de
hoppas på att få göra fler
framträdanden i Kamerun.

Du är hjärtligt
välkommen
till oss!

Salong
SuSanne

peter.hallback@nlt.se 0510-89783
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Hur var pjäsen Flickan och havssköldpaddan?

Onsd 19.00. Fred, lörd 19.00
Sön OBS 15.00 fr 11 år
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Lukas Malmberg:
– Bra och spännande.

Julie Hallén:
– Jättebra.

Bilj. end i kassa 30 min före
föreställningen börjar.

Sönd. kl 18. Onsd 29/1 19.30

KärLeK deLuxe

- ny svensk romantisk komedi
www.bioguiden.se

Eftermiddagsföreläsningar
med kaffe och efterrätt
Biblioteket Vara,
23 januari kl 14.30

Brott och straff
– eller vård?

Anders Forsman professor
i rättspsykiatri.

Larvsvägen 7, Vedum
0512-408 07

Peter Hallbäck

EFTERRÄTTEN

27 februari kl 14.30

Jag blev frisk av kärlek
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Cecilia Johansson författare.
Förköp på biblioteken i Vara
kommun 0512-312 20
Arr: Studieförbunden
och Kultur Vara

Framför ditt buskap
med en annons i NLT

Manifestation för mänskliga rättigheter!
Familjen Hoti-Morina
Den 27 jan. kl. 18.00, Allégatan 24 i Vara
Medverkande: Maria Ferm, riksdagsledamot och
Miljöpartiets talesperson för migrationsfrågor.

Hedda Helmer, Celine Hansson, Maja Carlsson och Lindell:
– Den var bra. Skriv att sillen var bäst.

Alva Flink:
– Spännande och lite
läskig.

Hala Sueidi:
– Bra och spännande.

Alla hjärtligt välkomna!

