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1. En glad charleston ingår i dansensemblens föreställning. 2. Dansarna har sytt nya kostymer inför sin avskedsföreställning. 3. Dansläraren Christina Kronlid ska nu starta en ny dansensemble,
denna gång med mellanstadieelever. 4. Enja Kronlid och Anna Mäkinen kickar loss i en charleston.

Sista dansen med gänget
KRAMFORS

I ett år har Kramfors kulturskolas dansensemble
dansat tillsammans. Nu
skingras medlemmarna för vinden i och med
att fyra av de sex går
ut gymnasiet. Men innan de skiljs vill de bjuda
Kramforsborna på en
sprakande föreställning.

– Man kan säga att det är
ensemblens slutproduktion som visas på Babels-

berg på lördag kväll, säger dansläraren Christina
Kronlid.
Ensemblen består av
Emma Marsden, Enja
Kronlid, Anna Mäkinen,
Carolina Näsman och Karolina Furberg, som alla går
på Ådalsskolan, samt Kajsa Nordlander som går på
Räddningsgymnasiet på
Sandö. De har alla dansat i
andra sammanhang innan
de bildade den nuvarande
ensemblen.

Lördagens föreställning
har fått namnet d.s. al fine
och innehåller danser från
de senaste hundra åren.
– D.s. al fine är en musik-

term som betyder gå tillbaka och spela hela vägen
till slutet. Och det är precis
det vi gör, vi visar allt från
charleston via jazz, disco
och hiphop till shuffling, ja
i princip alla dansstilar, säger Christina Kronlid.
Inför lördagens före-

Sug efter begagnade datorer
STOCKHOLM

Finansoron i Europa har
ökat efterfrågan på begagnade datorer och
annan IT-utrustning.

Priserna har ökat eller legat still de senaste tre må-

naderna, enligt statistik
från Inrego, ett företag som
rekonditionerar och säljer
begagnad IT-utrustning.
Normalt är annars att
begagnade datorer sjunker
i värde med omkring fem
procent per månad.

ställning har ensemblen
sytt upp nya kostymer och
snitsat till musiken. De får
dessutom hjälp med ljussättningen av Nordlander
produktion.

Under lördagen hinner de

även med en offentlig barnföreställning, ”Mormors fotoalbum”. Det är också inplanerat en liten turné till
förskolor och lågstadieskolor innan ensemblen splittras.

– Precis som kulturskolans andra ensembler är de
här tjejerna ambassadörer
för konstformen som sådan. Det brukar alltid bli ett
schvung med folk som anmäler sig till dansklasserna
efter att vi varit ute på skolorna.
För Christina Kronlid blir

det nu att börja om med nya
dansare.
– Jag planerar att starta
en ny ensemble med mel-

lanstadieelever till hösten.
Sedan får jag kanske göra
en miniensemble med Kajsa och Emma som blir kvar.
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Glutenbesvär gåta för många

Företagen byter inte ut
sin utrustning i samma takt
som tidigare.
Det gör att utbudet av
begagnat ökar samtidigt
som en stark efterfrågan
håller priserna uppe.
(TT)

UMEÅ

Många är glutenintoleranta utan att veta om
det. En procent av Sveriges befolkning tros
vara drabbade.

Ökad kunskap om sjuk-

domen i läkarkåren skulle
minska tiden till diagnos
och göra livet lättare för de
som drabbats, visar en avhandling från Umeå universitet.
Glutenintolerans, eller
celiaki, gör att man inte

tål kost som innehåller något av sädesslagen vete,
korn eller råg. Åtminstone en procent av Sveriges
befolkning beräknas vara
drabbad, merparten utan
att veta varför man mår
dåligt.
(TT)

