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SÄSONGSPREMIÄR
Lördag 28 april kl. 09.00
Välkomna! • TRANEMO SPORTFISKEKLUBB
Mer info på www.kroksjon.com
Skådespelarna Carl Harlén och Hanna Källdin i en scen under föreställningen ”Slutet?” som
Foto: Johanna Molin
visades på Lyckeskolan under tisdagen.

Teater Uno belyser
viktiga frågor för unga
I dag känner många
13-åringar höga krav
från sin omgivning.
Med den utgångspunkten gästar Teater Uno
Marks högstadieskolor.
Först ut var Lyckeskolan
i Kinna.
Allt sedan starten 1977 har
Teater Uno från Göteborg sitt
engagemang hos ungdomspubliken. Med mycket humor
förs ett samtal om det allvarliga. Publiken är en del av
framträdandet och får hjälpa
till att skapa samt förändra
förloppet.
Med föreställningen Slutet?,
som nu visas för högstadieelever i Marks kommun,
belyser teatergruppen de krav
som ställs på sjundeklassare
i dag. Föreställningen handlar om en tjej som möts av
svårigheter i så väl familj och
skola som idrottslaget.
– Vi var ute på Ängskolan
för att få fram tematiken. Där
pratade vi både med lärare
och elever och där märktes
tydligt vilka krav 13-åringar
upplever, berättar skådespelaren Carl Harlén.

Kan känna igen sig
Årskurs sju på Lyckeskolan
fick se premiärföreställningarna i tisdags och onsdags.

Rent vatten till rätt pris

Vattenfilter som tar bort järn. mangan, kalk, nitrat,
smak, lukt och höjer Ph-värdet. Vi utför service och
tillhandahåller reservdelar till de flesta fabrikat.
Även installation.
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SK-Vattenrening
Vårgårda 0705-73 90 77
skvattenrening@gmail.com

Möt våren med
ökad rörlighet och
minskad smärta!
Hela april 2018 erbjuder vi
Ebba Lager och Elina Johansson i klass 7A på Lyckeskolan
uppskattade föreställningen.
Eleverna Ebba Lager och
Elina Johansson i klass 7A
uppskattade den.
– Nu vet man hur andra
kan ha det. Och i vissa saker
kände man igen sig, som det
här med att man kanske inte
kommit lika långt i vissa
ämnen på sin tidigare skola,
berättar Lager.
– Det är viktigt att stanna upp och se hur andra i
ens omgivning mår, fortsätter
Johansson.

”Våga be om hjälp”
Skådespelarna hoppas att de
som ser föreställningen ska ta
lärdom av det som visas.
– Vi vill att de ska känna
sig stärkta i den självklara
sundheten, i att stå upp för
andra. Och att om man kän-

ner sig som huvudpersonen
så är man inte ensam, säger
Åsa Eek Engquist.
– Vi vill också visa att det
finns flera lösningar på ett
problem, fortsätter Staffan
Nattsén.
De hoppas också att eleverna ska våga prata med andra
om något tynger dem.
– Vi vill att de ska våga
öppna upp sig och be om
hjälp, säger Hanna Källdin.
– Ungdomar i den här
åldern kan skämmas om de
gör föräldrarna besvikna.
Men det finns andra att prata
med också. Det kan vara ett
syskon, en kompis, en lärare,
skolkurator eller en kompis
förälder, säger Carl Harlén.
Johanna Molin

HÄLSO- och RYGGUNDERSÖKNING för 200 kr
(O.p. 700 kr)

• Detaljerad undersökning av dina besvär
• Ortopedisk och neurologisk bedömning
• Hållnings- och rörelseanalys

Du får veta vad kiropraktik kan göra för
dig, alternativt förslag till annan form av
vård samt speciﬁka tips på egenvård.
Leg. kiropraktor Ola Wimelius, DC (USA)
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