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Carl-Axel och Monica 
Dominique är två genre-
överskridande musiker, men 
också något av Sverigemäs-
tare i fyrhändigt. Dessa båda 
gästar Ale gymnasium nu på 
torsdag. Repertoaren spänner 
över ett brett fält och de blan-
dar friskt klassiskt, improvise-
rat och egna verk. Med värme 
och humoristiskt färgad när-
varo och spelglädje gjuter 
de liv i musiken och publik-
kontakt under konserterna är 
viktig. 

Carl-Axel Dominique 
anses vara en av vår tids främ-
sta Messianen-tolkare och har 
en bredd och mångsidighet 

som få pianister. 
Monica har främst specia-

liserat sig på jazzmusik både 
som pianist och som arrang-
ör. Hon har medverkat inom 
teater, film och tv och även 
som skådespelerska. Just nu 
är hon aktuell som kapellmäs-
tare i föreställningen ”Jösses 
flickor” som går för fulla hus 
på Stockholms Stadsteater 
och har komponerat flera nya 
låtar till föreställningen.

Under eftermiddagen 
kommer Monica och Carl-
Axel Dominique hålla en så 
kallad Masterclass med ett 15-
tal elever från Ale Musikskola 
och Ale gymnasium.

Kungörelse
Lilla Edets kommunfullmäktige sammanträder i 
Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet 
onsdagen den 7 februari 2007, kl 19.00.

Kommunfullmäktige behandlar bl a följande ärenden:
 - Förslag till ny livsmedelstaxa
 - Lilla Edets Industri och Fastighets AB:s
  begäran om investering avseende Småföretagarbyn  
  Hercules, Storel och Ekaråsen
 - Information från fullmäktiges översiktsplaneberedning
 - Försäljning av aktierna i TRAAB

Jörgen Andersson  Lena Palm
ordförande  sekreterare

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga 
och handlingar till kommunfullmäktige finns på 

kommunkontorets kansliavdelning och biblioteket i 
Lilla Edet fr.o.m. den 31 januari 2007

LILLA EDETS KOMMUN

Utförandeentreprenad
Lilla Edets kommun inbjuder till anbudsgivning 
för markarbeten som planeras för att skredsäkra 
bebyggd mark omedelbart öster om Lilla Edets 
samhälle.

Upphandlingen kommer att ske enligt lagen om 
offentlig upphandling-LOU, förenklat förfarande. 
Utvärderingskriteriet är priset.

Ca 1.400 m2 mark skall nivåsjusteras. 
Terasseringsvolymen är ca 1.800 m3.

Upphandlingen beräknas ske under mars 2007. 
Entreprenaden skall vara färdigställd 2007-06-01.

Färfrågningsunderlag erhålls från:
Markteknik AB
Blomstergatan 2 (Weibullshuset)
Box 36135
400 13 Göteborg
Tfn 031-337 57 31
Fax 031-19 40 20
E-post gga@markteknikgbg.se

Sista anbudsdag är 2007-02-28

LILLA EDETS KOMMUN

Göteborgsvägen 78
Älvängen

BOKA PÅ: 
74 85 55

Vi på Salong Jessie hälsar

Helena Wedberg
Diplomerad Nagelterapeut

VÄLKOMMEN
TILL ÄLVÄNGEN

Under hela februari erbjuder jag ett 
nytt set Fransk Manikyr 

för endast 395:-
/Helena

Sarah
Diplomerad Nagelterapeut

Camilla
Frisör Mikaela

Frisör

Skärgårdsbor i Surte Kulturhus
SURTE. Det var dubbel underhållning i Surte Kul-
turhus i tisdags kväll.

Artisterna var hämtade från Göteborgs skärgård 
och musik varvades med dikter, skrönor och histo-
rier.

Salongen var i vanlig ordning fylld till sista plats, 
något som arrangörerna i Surte-Bohus biblioteks- 
och kulturförening blivit bortskämda med.

Ett 100-tal personer kom för att ta del av årets första kulturträff 
i Surte-Bohus biblioteks- och kulturförenings regi. Ordföranden 
Doris Hellman hade av en ren händelse fått syn på en lapp med 
förslag till uppträdande.

– En pärm for ner från hyllan och där i låg en lapp med ar-
tistnamn. Jag visste att Vi vé stranna härstammade från Öckerö 
och efter ett par telefonsamtal var de bokade och klara, berät-
tar Hellman.

De tre musikanterna i Vi vé stranna bjöd på svensk viskonst när 
den är som allra bäst. Whie, Afzelius och Paulson var några av de 
artister som tolkades och publiken njöt i fulla drag.

På Öckerö är även diktförfattaren Rita Karolén de Kostér upp-
växt. Hon avrundade kvällen i Surte kulturhus genom att läsa valda 
delar ur sin diktsamling ”En ska inte ge seg”. Dessutom bjöd Rita 
på diverse galna historier som lockade till skratt bland åhörarna.

Många i publiken valde att stanna kvar på den efterföljande fika-
stunden och flera uttryckte sin beundran över arrangemanget.

– Det var några som kom fram till mig och sade: ”Det här var 
det bästa ni har haft!”. Så brukar det faktiskt vara och det känns 
naturligtvis kul att våra gästartister uppskattas, säger Doris Hell-
man.

Nästa kulturevenemang äger rum tisdagen den 20 februari då 
Svidarna står på scen och framför sitt program ”Inbjudan till Bo-
huslän”.

JONAS ANDERSSON

Vi ve stranna bjöd på visunderhållning av bästa märke i Surte Kulturhus i tisdags kväll.

Det var fullsatt salong när Surte-Bohus biblioteks- och kul-
turförening bjöd in till årets första publika evenemang.

Carl-Axel och Monica Dominique 
till Ale gymnasium

Carl-Axel och Monica Dominique underhåller i Ale gymnasi-
ums teatersalong nu på torsdag.
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