
ystads allehanda
torsdag 15 december 2016A10 / Simrishamn Reportrar: Torun Börtz 0414–289 97, Emma Lawesson 0414–289 96 

 E-post redaktionen: red.si@ystadsallehanda.se
Adress:  Storgatan 23, 272 32 Simrishamn
Annons:  Företagsannons: 0411-55 79 15 Privatannons: 0411-55 79 79

Bil repades  
på flera  
ställen
En bil utsattes för  
omfattande skade-
görelse på Simrislund 
natten till tisdagen.

SimriShamn. Det var i 
tisdags morse som bilä-
garen upptäckte skade-
görelsen. Under natten 
hade någon repat hen-
nes bil. Bland annat 
hade förövaren eller 
förövarna gjort rispor 
på vindrutan och på ett 
av sidofönstren. 

Bilen hade även fått 
både repor och bucklor 
på motorhuven, som 
även hade fått fem svar-
ta märken.

Någon hade dessut-
om repat bilens ena 
strålkastare.

Torun BörTz

Björn ranelid, enga-
gerad i Musikhjälpen

”Det ska bli 
spännande”

@ Hallå där

På Tradera kan man 
lägga bud på författaren 
Björn Ranelid, till för-
mån för Musikhjälpen.

1  har du varit med i 
musikhjälpen tidigare?
– Jag har fått förfrågan 
tidigare men har då va-
rit förhindrad. Men när 
det är ett behjärtans-
värt ändamål ställer jag 
alltid upp.

2  Vad får den som läg-
ger högst bud på dig?
– En dag med mig på 
Österlen. Vi kommer 
att besöka Haväng, 
Backåkra, Brösarps 
backar - vi har ju själva 
vårt hus 600 meter från 
nationalparken. Det in-
går också en middag 
och två signerade böck-
er.

3  har du själv valt 
innehållet i dagen?
– Ja, det har jag själv 
bestämt. Dels ska det 
vara lite seriöst, dels 
ska det vara roligt.

4  när äger dagen 
rum?
– Någon gång i som-
mar. Det ska bli spän-
nande.

Torun BörTz

Tonsatta julförberedelser

Det är till musik som Scen Österlen dansar och sjunger in julen.  
Just nu pågår repetitionerna inför årets julshowför fullt.

Repetitionerna inför årets julshow går in på upploppet - på lördag är det premiär. Foto: torun Börtz

Stämningen är hög även i kulisserna. Ett 60-tal barn och ungdomar är engagerade i julshowen. 

SimriShamn

h eal the world –
Hela världen – 
sjunger solister 
och kör från 

Grands scen. Och barnen 
har också sina alldeles 
egna budskap till publiken 
om hur världen kan bli en 
bättre plats att leva på:

– Sluta använd så myck-
et plast. 

– Ignorera dem som är 
dumma.

– Tänk mer på andra.
– Sluta köp så himla 

mycket grejer.

Det är onsdag kväll och 
repetitionerna inför jul-
showen är i full gång. Ett 
60-tal barn och ungdomar 
uppträder i årets upplaga 
och programmet är minst 
sagt späckat. 

medan de yngsta barnen 
ska framföra ett axplock 
av välkända sånger från 
Astrid Lindgrens värld sat-
sar de allra äldsta på solist-
insatser. 

Ungdomarna har själva 
valt sångerna som de ska 
framföra och har sedan 

tillsammans skapat kore-
ografin.

Mellangruppen har valt 
att bjuda publiken på nos-
talgi i olika former.

– Vi har gjort ett medley 
med Best of Scen Österlen 
– där vi samlat låtar från 
alla föreningens musikal-
föreställningar de senaste 
fem åren, förklarar Eve- 
line Rowett, en av grup-
pens ledare.

riktig allsångsvarning lär 
det bli när gruppen  
drar igång sitt Mam- 

ma mia-potpurri.
– Vi ville göra något fart-

fyllt med mycket energi, 
förklarar Hanna Forslund, 
gruppens huvudansvari-
ga.

På scenen fortsätter in-
studeringen av öppnings-
numret. Scen Österlens 
konstnärliga ledare Anna 
Kesar ber ensemblen ta 
om efter en tonartshöj-
ning som inte riktigt gick 
som den borde. Den här 
gången sitter den som en 
smäck.

– Superbra, fantastiskt! 
berömmer hon.

I morgon är det dags för 
genrep och på lördag 
klockan 14 är det premiär. 
Samma kväll ges en andra 
föreställning klockan 18. 

På söndag blir det ytter-
ligare två chanser att se fö-
reställningen.
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