SÅ JOBBAR VI FÖR SÄFFLES INVÅNARE

Elever i mellanstadiet
bjöds på teaterupplevelse
Vilken plats har du? Det visades ett stort engagemang både från Säffles mellanstadieelever och deras lärare när kommunen bjöd på en extraföreställning utom vanlig skoltid. Många bidrog till det som blev en riktigt lyckad teatereftermiddag!

– Under föreställningen var det
knäpptyst och efteråt kom ett
jubel utan dess like. Det trampades i golvet och jubladess, så det
känns som att föreställningen
var uppskattad, säger Helena
Karlsson i biljettförsäljningen på
Medis.

Teater på riktigt
Inför föreställningen var det gjort
upp att detta skulle vara mer än
en traditionell skolföreställning.
Därför hade röda mattan rullats ut,
alla barn hade fått en egen platsbiljett, garderoben var öppen med
personal och i pausen bjöds det på
fika på dukade långbord.

Årets SäffleOpera-föreställning,
Skönheten och odjuret, har varit en
mycket uppskattad föreställning.
Så bra har det varit, att kommunen
ville ge fler chansen att ta del av den
och bjöd därför tillsammans med
SäffleOperan och det nationella
projektet Skapande skola på en
extraföreställning för alla barn i
mellanstadiet.

– Vi ser att genomsnittåldern på
teaterpubliken är ökande, sannolikt
för att många barn aldrig får chansen att få smaken på teater. Det är
synd för när det är bra så är det ju så
fantastiskt att sitta i en storpublik
och bli tagen av stunden, säger
Helena Karlsson.

– När vi först hade ett sådant guldkorn i huset så kändes det som ett
perfekt tillfälle att ge många barn
en riktig teaterupplevelse, säger
Helena Karlsson.

Medborgarhuset är verksamhet
under kommunens kulturnämnd
viss uppdrag är att ge kommunens
invånare möjlighet till en mängd
kulturupplevelser samt att bidra till
att göra Säffle till en attraktiv stad
att besöka.

Det händer på Medis efter jul
11/1 Wermlands opera orkester
17/1 Cirkus cirkör - Knitting peace
24/1 Lasse Stefanz
31/1 Rock & blues
4/2 Tommy Körberg
6 - 7/2 Wallmans
27/2 Ljuva 60-tal
1/3 Kjell Åke i Myra
7/3 Loppmarknad
11/3 Sufflören
12/3 Evert Taube i våra hjärtan
14/3 Holidays
19/3 Grottmannen
21/3 Barnteater Mamma borta
25/3 Queenie
27/3 VI ÄR SÄFFLE
29/3 Skånes dansteater
10/4 Cajsa Stina Åkerström
11/4 Bygg och bo mässa
12/4 Sanne Salomonsen m.fl.
17/4 Stört 2.0
18/4 Loppmarknad
25/4 Fiske- och jaktmässa

