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SKARA JANUARI

Blivande stjärnor. Terminen har precis börjat på Skara skolscen för Björn Asp Lundqvist, Daniel Hjelm, Freja Vilhelmsson, Anna Klasson, Sara Lewitan Stålnacke,
Nelly Ekermark, Emma Siljebråt och vid pianot Karl Melker Ögren. Lägg namnen på minnet!

Ny scen för nya stjärnor
- Skara skolscen har flyttat till Gamla tingshuset
Noomi Rapace, Allan Svensson, Cecilia
Frode, Rikard Wolff, Hening Mankell
och Marie Richardsson.
Det är några av hundratals personer
som genom årens lopp gått på Skara
skolscen.
Nu har flyttlasset för den välkända teaterskolan gått till Gamla tingshuset och
en ny termin har precis börjat.
Det gamla tingshuset i Skara invigdes 1958,
men det är länge sedan det hölls någon
tingsförhandling här. Huset ligger bara
någon minuts gångväg från domkyrkan. I
perioder har byggnaden stått tom, för att
sedan komma att inrymma både it-företag
och djurskyddsmyndighet. Sedan årsskiftet
är huset nytt hem för Skara skolscen. Säkert
har det åtskilliga gånger tidigare spelats
upp dramatiska scener under pågående
tingsförhandlingar, men nu blir det scener
av förhoppningsvis blivande stjärnor. För det
kan mycket väl vara så att det är just här i
Skara, i det gamla tingshuset, som nästa generation stora skådespelare föds. Det sjuder
av aktivitet i huset igen. Från ett av rummen
hörs pianomusik och sång och i det stora
klädförrådet jobbar man med att få

ordning på alla dräkter och annan rekvisita.
en större slutproduktion, men under de tre
– Det känns väldigt bra att vi är på plats här
terminerna ingår flera offentliga föreställnu. Tingshuset ger ökad tillgänglighet för
ningar och publikmöten av olika slag. Och
både elever och teaterbesökare och vi har fått
Skara skolscens publik, ja det kan bli du och
en riktig teaterfoajé, säger Leif
jag. Skara är på flera sätt en
Carlsson, skolchef.
teaterstad. Förutom skolsceSkara skolscen är en välrenens olika skådespel och
nommerad och högt aktad
uppföranden ges årligen en
skola som har funnits sedan
mängd olika föreställning1962. Många numera välkänar på Rosers salonger, nu
da skådespelare talar varmt
senast Soldat Fabian Bom
om sin skoltid i Skara. Om att
med gänget från Vallarnas
det var här de kunde lägga sin
friluftsteater.
Cecilia Frode var en av eleverna
grund och att utbildningen i
Skara har också en alldeles
läsåret 1989-90. Skolkatalogfoto.
den lilla staden gav dem en
egen teatergrupp, Charlies
betydelsefull plattform för en
teater. Sedan 1985 har
framgångsrik framtid inom
den lokala teatergruppen
teater och film.
engagerat och fått många
yngre Skarabor att kliva
SKARA SKOLSCEN
upp på scenen. Och vem
ÄR en teaterutbildning
vet kanske framtidens stora
som omfattar tre terminer. I
skådespelare börjar sin bana
januari började en ny grupp
redan på Charlies teater
elever på skolan och totalt
eller kanske är det på Skara
går här 24 elever. I utbildskolscen den nya stjärnan
ningen ingår bland annat
lägger grunden för framtida
scenframställning, sång,
stora roller. Oavsett vilket,
improvisation, teaterhistoria,
på Skaras scener händer det
dans och talteknik. Tiden på
mycket.
skolan i Skara avslutas med
Noomi Rapace. Foto: Gage Skidmore
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