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MARIESTAD. Esteteleverna laddade inför helgen

SKRÄCK. Axel Yséns får känna
på hur det känns att vara sminkad
som spöke inför helgens Spökvandring. 
FOTO: CHARLOTTE FERNEMAN

w

w

w

w

w

w

w

Amanda Collberg är väl förberedd att gestalta Motorsågsmassakern.

Antonio och Alexander ska bli
Hannibal och Slenderman.

Årskurs 2 på Vadsbogymnasiets estetiska program ligger bakom hela
evenemanget.

Spökena intar staden
Skräckfilm - Behind the scenes.
– Man vet aldrig vad som
händer bakom kulisserna
och det är den känslan vi vill
förmedla till publiken, säger
Karin Eriksson.

På fredagskvällen kommer
skräckfilmskaraktärerna
lämna vita duken och inta
gatorna i centrala Mariestad. Temat för årets stora
spökvandring är nämligen

Hon och klasskamraterna i
andra året på estetprogrammet har planerat helgens
evenemang sedan skolstarten för några veckor sedan.
– Vi hade över 30 olika

30 temaförslag

förslag på teman och till slut
var det här det som flest fastande för, fortsätter Karin.
De som är modiga nog
att ge sig ut på vandringen
kommer att starta vid inspelningsplatsen av en
skräckfilm. De kommer sedan att få besöka plaster ur
olika klassiska skräckfilmer
som exempelvis Psycho,
Motorsågsmassakern, The
conjuring och The ring.
– Meningen är att de ska
få en känsla av att de inte vet

vad som kommer hända, hör
det som utspelas till filmen
eller händer det i verkligheten? säger Amanda Collberg
som kommer spela en medlem ur familjen Sawyer i Motorsågsmassakern.

Lecter och Krueger
Under kvällen kommer publiken få möta karaktärer
som Hannibal Lecter, Freddy Krueger och Annabelle.
– Det ska bli roligt att
skrämma folk, men det är

också en utmaning att gå in
i en sådan roll där man ska
skrämma människor och
stänga av lite av sina egna
känslor, menar Amanda.
Men hon planerar inte
att visa någon hänsyn om
någon blir rädd och kanske
ledsen.
– Nä, det funkar inte riktigt så, jag kommer köra på
ändå, säger hon.
Till de tre olika föreställningar räknar man med att
sälja 1500 biljetter.

– De brukar alltid ta slut
och det brukar bli väldigt
hets på slutet, så det är bra
att vara ute i god tid, säger
teaterläraren Stefan Skärlund och tillägger:
– För att eleverna ska kunna känna sig trygga har vi i
år även hyrt in väktare som
kommer ingripa mot eventuellt stök och fylla.

Anna Leijon
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Den orädde och spänningssökande besökaren
kan under lördagskvällen få en upplevelse helt i
sin smak. Då är det återigen dags för esteteleverna på Vadsbogymnasiets
stora Spökvandring.

