Nyheter

Fredag 8 november 2013

19

TIPSA OSS! Redaktör: Anneli Malm Tel: 0505-64 79 71. E-post: karlsborg@sla.se

Fax: 0505-124 53 Företagsannonser: 0504-76 79 83
SLA frågar

CARL JOHANSKOLAN. Teater om ett aktuellt ämne

Vad tyckte
du om pjäsen?

ELEVER.

Skådespelaren
Oskar Sternulf framförde en
pjäs som bygger på Jan Guillous
bok Ondskan för eleverna i
årskurs åtta på Carl Johanskolan. En föreställning som väcker
frågor om värdegrunder och
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mobbing.

Tom Eklund: Den var helt
otrolig, sann och bra.
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Fredrik Kristoffersson: Den
var både bra och hemsk. Man
förstod och han visade bra
med kroppsspråket.

Fick oväntat besök
– Hej, jag heter Erik och
jag ska berätta en sann
historia, så inleder Oskar
Sternulf sin enmansföreställning på Carl Johanskolan.
Föreställningen bygger på
Jan Guillous roman Ondskan
där eleverna får följa Eriks
uppväxt med en pappa som
misshandlar honom, bråken
i skolan som leder till att han
blir relegerad och flytten till
internatskolan Stjärnsberg.
Där hoppas Erik på en nystart utan våld men där råder kamratuppfostran och
pennalism.
– Den här föreställningen är
mer aktuell än någonsin med
tanke på den 13-åriga flickan
i Kumla där en man dömdes
häromdagen, det som hänt
på Lundsberg och instagramrättegången. Jag är skådespelare och jag känner att jag kan
påverka genom mina texter,
säger Oskar Sternulf.
För det är en föreställning
som lyfter frågor om värdegrund, mobbing och pennalism.

Eleverna har inte blivit
förberedda på vad de ska få
vara med om innan föreställningen. De sitter helt tysta
och det märks att de är berörda och tagna av det de ser
och hör. Föreställningen slutar med att Erik lämnar salen och eleverna får en kort
paus för att smälta det de
just bevittnat innan diskussionsstunden tar vid. Med
pjäsen som utgångspunkt
diskuterar sedan Oskar med

”

ENMANSTEATER

Den här
föreställningen är
mer aktuell
än någonsin.
Oskar Sternulf

eleverna och lärare om mobbing och värdegrunder.

ÄR DU VÅR NÄSTA

Oskar håller 46 förställningar bara under hösten
och har en hel del bokningar
redan inför våren. Han reser
runt i Västra Götaland, Halland och Blekinge och har
många framföranden för
högstadie- och gymnasieelever men har även en del för
allmänheten. Föreställningen är ett samarbete med Kultur i väst och Riksteatern.
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Anneli Malm

FÖRETRÄDARE

Delar du våra värderingar och vill vara med och
utveckla och ta ansvar för Karlsborg? Kontakta
Rolf på karlsborg@moderat.se eller 070-63 22 694.

KARLSBORGS PASTORAT

Emelie Nordqvist: Den var
jättebra. Man kände inlevelse
och han var duktig på att
berätta.
24 sönd e trefaldighet
och vecka 46

SÖNDAG 10 NOVEMBER
MÖLLTORPS FÖRS.HEM kl 9.30 Gudstjänst Grönvall Enkelt kyrkkaffe
BREVIKS KYRKA kl 11 Högmässa Grönvall
UNDENÄS KYRKA kl 11 Högmässa Möllergren
TACKSÄGELSEKYRKAN kl 18 Mässa Möllergren

***************************************

MÅNDAG 11 NOVEMBER
MÖLLTORPS FÖRSAMLINGSHEM kl 9.30-12 Mötesplats Mölltorp

***************************************

ONSDAG 13 NOVEMBER
KARLSBORGS FÖRSAMLINGSHEM kl 14.00 Onsdagseftermiddag med Kerstin Henningsson, cittra och sång och Karin Dahl, sång
Kaffeservering
FORSVIKS PRÄSTGÅRD kl 18-19.30 Bibelstudium Grönvall

www.svenskakyrkan.se/karlsborg

0505-174 50

På biblioteket b

Kura skymning
Kerstin Pihlemark läser texter på temat ”Vinter i Norden”.
Robin Hedberg spelar och sjunger.

Tid: Måndag 11 november, kl 19.00
Plats: Karlsborgs bibliotek
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