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Beviljats pengar
från Europeiska
socialfonden
QBarn och unga har rätt
till goda, fullständiga betyg.
Skolan i Lilla Edet ska vara
attraktiv. För att uppnå detta
behövs långsiktiga och hållbara metoder samt lösningar
som är väl förankrade i
vetenskaplig grund.
Bildningsförvaltningen
har tillsammans med GR
Pedagogiskt Centrum sökt
och beviljats en miljon
kronor från Europeiska
socialfonden för att utveckla
arbetet med goda uppväxtvillkor för barn och unga i
Lilla Edets kommun.
Projektet tar sin utgångspunkt i utbildningsområdet,
men ska verka tillsammans
med Socialförvaltningen.
För att skapa gemensam förståelse kring frågorna ska en
förstudie göras under 2014.
Förstudien ska kartlägga de
strukturer i kommunen som
omgärdar ungdomar som
beﬁnner sig i eller riskerar
utanförskap samt föreslå
kvalitetssäkrade, välförankrade och strategiska
utvecklingsarbeten för nästa
programperiod 2014-2020.
GR Utbildning, Pedagogiskt Centrum genomför
förstudien i nära samverkan
med Lilla Edet. Projektet
ska ta sin utgångspunkt i
utbildningsområdet, men
ska verka över ﬂera olika
förvaltningar och ska ligga
till grund för samverkan
inom området utanförskap.
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I startgroparna för
nytt sommarspel
– Änkan på
Ljudaborg
snart färdigskriven
LÖDÖSE. År 1473 beslöt
Sveriges Riksråd att
staden Lödöse skulle
flyttas fyra mil söderut, närmare Göta älvs
mynning.
I en sannolik fantasi
får man ta del av stadsinvånarnas våndor inför
ett sådant beslut.
Detta utgör grunden
till manuset för Änkan
på Ljudaborg som Roger
Janerfors snart har
klart i sin helhet.
Hertigarnas
Bröllopsfest
som spelades på Ljudaborg
förra året kan betraktas som
en försmak av det som komma skall i sommar. Den 13
augusti sker premiären av
Änkan på Ljudaborg, som
kommer att visas vid nio
tillfällen på utomhusscenen
bakom Lödöse museum.

Vill du gå
ner i vikt?
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Antoinete van Ketwich, producent/marknadsförare, Mia Ekegren, Studieförbundet Vuxenskolan, och Roger Janefors redogör för bakgrunden
till sommarspelet Änkan på Ljudaborg som har premiär i augusti.

– Jag likställer min situation med en förlossning. Jag
beﬁnner mig i sjunde månaden och känner värkarna. I
början av mars ska manuset
vara färdigskrivet, säger projektledare Roger Janefors
tillika manusförfattare och
regissör.
Studieförbundet Vuxenskolan är projektansvarig för
teaterproduktionen Änkan
på Ljudaborg. Studiecirklar
bedrivs med anknytning till
teateruppsättningen, så som
skådespeleri,
scenograﬁ/
rekvisita, smink/mask, kostym/sömnad samt medeltida
trädgård. I söndags var det
kick off för projektet då en
serie av så kallade workshops
inleddes.
– Vi kommer att ha skådespelarträning sex söndagar i
följd. Alla är välkomna som
vill vara med på eller bakom scen. De som dyker upp
under den här angivna perioden kommer att ha förtur
när rollbesättningen sedan
ska äga rum, förklarar Roger
Janefors som tror på en ensemble med ett 40-tal skådespelare.
Nytt spel varje år
Om Änkan på Ljudaborg,
som bottnar i ett Leaderprojekt, kommer att bli lika
uppskattad och folkkär som
Vid Ljuda Os återstår att se.
– Vid Ljuda Os blev en
riktig långkörare som spelades under 16 år. Så är väl
inte tanken med den här

uppsättningen. Snarare är
väl förhoppningen att det
ska kunna bli ett nytt spel
varje år. Det behöver ju nödvändigtvis inte vara ett medeltidsspel även om det blivit
Jag likställer
min situation
med en förlossning. Jag
befinner mig i sjunde
månaden och känner
värkarna. I början av
mars ska manuset vara
färdigskrivet.
ROGER JANEFORS

som ett varumärke här, säger
Roger Janerfors.
Ljudaborg Kulturförening bildades i oktober 2013
och har som mål att utveckla
och driva kulturscenen Ljudaborg genom att verka för
ett brett utbud av kultur på
och i anslutning till scenen,
med teater, musik, dans med
mera. Huruvida kulturföreningen kommer att arrangera en medeltidsmarknad i
anslutning till årets teater
är tveksamt, men däremot
arrangeras en utställning på
Lödöse museum som berättar historien om hur staden
Lödöse ﬂyttades.
– I ”Den vandrande staden” kommer det att ingå en
guidad tur på museet för att
kunna ta del av utställningen, förklarar Antoinete van
Ketwich,
sommarspelets
producent.
JONAS ANDERSSON
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Fjolårets teateruppsättning Hertigarnas Bröllopsfest lockade närmare 1 000 besökare. Nu pågår förberedelserna för nästa stora
händelse på utomhusscenen bakom Lödöse museum.

