
NOL. På söndag är det dags 
för en högintressant konsert i 
Nols kyrka.

Musik av Paganini, en av 
historiens mest mytomspunna 
violinister, kommer att fram-
föras.

Det är ett mycket avancerat 
verk och därför har kantor 
Magnus Wassenius engagerat 
Felicia Dahlbäck – 11 år.

Ingen annan svensk har framfört detta 
Paganiniverk med orkester i Sverige. 
Magnus Wassenius blev den förste och 
nu har han dessutom arrangerat en 
specialvariant anpassad för en mindre 
ensemble. Den kommer spelas i Nols 
kyrka på söndag. Där kommer publi-
ken också att få stifta bekantskap med 
en violintalang av sällan skådad art. 
Felicia Dahlbäck från Hålanda, blott 
11 år, spelar bland annat för Magnus 
Wassenius, men också för en privatlä-
rare i Stockholm.

– Hon heter Nina Balabina och 
jobbar på musikskolan Lilla Aka-
demin. Jag spelar för henne ett par 
gånger i halvåret och sedan går jag på 
sommarkurser, berättar Felicia som 
enligt Wassenius har gjort enorma 
framsteg sista tiden.

I höstas kom hon hem från Stock-
holm med uppgiften att lära sig spela 
en Paganini Sonat A-dur (vad det nu 
är för något, red anm?). Då föddes 
idén hos Magnus Wassenius att för-
söka sätta ihop en mycket annorlun-
da konsert i Nols kyrka.

På programmet står nu musik av 
Vivaldi och Paganini. Medverkande 
är förutom Felicia och Magnus även 
en stråkkvintett från bland annat Gö-
teborgs symfoniker och Göteborgso-

peran.
–Vi har övat otroligt 

mycket och kommer 
att spela utan noter, 
avslöjar Magnus.

En av svårigheter-
na i själva arrange-
manget av Paganini 
är att musiken egent-
ligen är anpassad för 
en femstränga altfiol, 
något som inte längre 
existerar.

– Det har bara varit 
en utmaning och inget 
som publiken kommer 
att tänka på.

Konserten kommer 
förhoppningsvis att 
locka fler än de som 
normalt gästar kyrkan. 
Den klassiska musiken 
har många beundrare, 
en av dem är Felicia 
Dahlbäck.

– Jag tycker bäst om klassisk musik 
och man upptäcker nya saker hela 
tiden, säger hon och berättar att hon 
spelat fiol sedan hon var sex år.

På sportlovet passade Felicia på att 
göra ett Stockholmsbesök och fick tre 
lektioner av Nina Baladina, som är en 
mycket aktad musikpedagog.

Lärde du dig något nytt?
– Ja, att fingrarna inte får vara som 

dagisbarn, utan de måste kunna sin 
adress, svarar Felicia nöjt.

– Det var en bra beskrivning, säger 
Magnus Wassenius och tittar efter sina 
fingrar.

Det vill till att ha ordning på dem 
till på söndag. Det smakprov som lo-
kaltidningen fick lyssna på var impo-
nerande i tempo och variation. Någon 

nervositet ger Felicia Dahlbäck 
inte sken av.

– Om man kan det man ska 
spela så är det inte så farligt.

Jösses, tänker den som 
blir nervös bara för Gubben 
Noak.
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Detta är en föreläsningsserie för föräldrar i Ale

Tid: Måndag den 26 februari  2007
klockan     18.30 – ca 21.30

Plats: Ale Gymnasiums teaterlokal

Pris: Nu endast 50 kr inkl. frukt & juice

Betalas vid entrén

”” Mr Tourette och jag”

stå-uppare, dramatiker, regissör och föreläsarestå-uppare, dramatiker, regissör och föreläsare

PELLE har dragit fulla hus i Sverige, Norden, USA, Canada

Efter ett par minuter har Pelle publiken i sin hand. 
Från galet tokiga vrålskratt till andäktig tystnad 

– ständigt under total närvaro.

Att bemöta ett annorlunda beteende, tvångstankar, tics
och magiska ritualer. Hur normal får man bli innan man 

blir sjukligt normal? 
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LE KOMMUNA

Så är det vecka 8 och dags 
för Vinterkvällar i Älvängen. 
Det finns egentligen inget 
enkelt svar på när en tradi-
tion börjar, men ordet sed-
vanlig brukar förekomma i 
uppslagsverkens förklaring. 
Och för ett stigande antal 
människor räknas nu Vinter-
kvällarna i Missionskyrkan 
som något som traditionellt 
bör besökas. 

Varför kan man undra? 
Ett skäl är att dessa samling-
ar inte kan räknas som tra-
ditionella gudstjänster utan 
mer som föredrag i aktuel-
la ämnen. I år kommer talar-
na att med utgångspunkt från 
bibeln uppehålla sig kring det 
eventuella sambandet mellan 
störningar i naturen och talet 
om Jesu återkomst till jorden. 
Också om en kvinna som för-
håller sig till ett liv som inte 
blev som hon tänkt. Dessut-
om om vad Jesus säger om de 
fattiga på jorden. 

Samlingarna pågår dryga 
timmen, och fortsätter för 
dem som önskar med kaffe 
och kanske någon fråga med 
anledning av det som sagts.

Vinterkvällar 
i Älvängen

Svårt att 
ta dig till 

biblioteket?
Då kommer vi till dig!

Skepplanda centerkvinnor-
na och centerparti har avhål-
lit sitt årsmöte den 4 februari 
i Skepplanda Hemvärnsgård, 
som idag drivs i kamratfören-
ings regi och tjänstgör som 
museum. En trivsam och ge-
mytlig lokal.
Efter att centerordföranden 
Ove Börjesson hälsat oss 
välkomna visade Gert Bil-
lingsdal och Gunnar Ring-
holm oss lokalerna och gui-
dade med historiska kom-
mentarer.

Roland Wall, ledamot av 
kommunstyrelsens arbets-
utskott i Ale kommun, be-
rättade om senaste nytt från 
kommunen och uppehöll sig 
kring frågorna ekonomi, för-
skolan i Hålanda, den förestå-
ende starten av riksvägen och 
järnvägen. Delvis uppehöll sig 

Roland om framtida företags-
etableringar.

Efter den som vanligt stär-
kande kaffetåren delades de 
olika föreningarna på sig för 
att avhålla de regelrätta års-
mötesförhandlingarna. Ett 
årsmöte är mest formalia, 
men en del intressanta delar 
från verksamhetsberättelser-
na var värda att notera.

De mångåriga medlem-
marna Karin Larsson, Evy 
Gustavsson och Tora Pet-
tersson, medlemmar av Cen-
terkvinnorna hade under året 
avlidit. De hedrades med en 
tyst minut.

Till att leda de båda center-
organisationerna under 2007 
valdes för Centerkvinnor-
na Laila Johansson och för 
Centerpartiet Ove Börjesson. 
De fick i sin tur ett antal per-

soner till sin hjälp för att föra 
Centerpartiets idéer vidare. I 
stort sett omval på de flesta 
poster.

Centerkvinnorna planerar 
en vårresa till påskliljornas 
förlovande land som ligger i 
Tranemotrakten.

Båda föreningarna uttalade 
sitt stöd för Hålanda förskolas 
bevarande. Flera andra frågor 
diskuterades, bland annat på 
vilket sätt vi skall stödja byg-
degårdsföreningen. Bygde-
gården i Skepplanda är en po-
sitiv träffpunkt i bygden som 
måste stödjas på bästa möjli-
ga sätt.

Centerpartiet svarade på 
remissen om nya stadgar för 
partiet. En remiss som sedan 
går vidare till Riksorganisa-
tionen.

Bengt Englund

Årsmöte i SPF Alebygden
Hundra medlemmar kom 
till SPF Alebygdens årsmöte. 
Förhandlingarna gick snabbt 
under Inge Nilssons ledning. 
Av verksamhetsberättelsen 
kunde utläsas att medlems-
antalet hade passerat 400-
strecket och ökat med 36 från 
förra året.

Kursverksamheten under 
Iris Johanssons ledning hade 
varit omfattande. 260 med-
lemmar hade deltagit i 17 stu-
diecirklar.

Friskvårdskommittén med 
Inger Svensson som sam-

mankallande hade anord-
nat 33 vandringar och ansva-
rat för stavgång vid Damme-
kärr varje måndag under året. 
Medlemmarna hade fått redo-
visa sina motionsaktiviteter 
under tiden 1 mars till 1 no-
vember. 66 medlemmar hade 
skickat in uppgifter med sam-
manlagt 11 250 aktivitetstill-
fällen. Bland dessa utlottades 
tre vinster. De lyckliga blev 
Astrid Prammefors, Bengt 
Larsson och Kurt Carls-
son.

Karl-Jonas Englund har 

svarat för reseverksamheten 
och ordnat två resor i egen 
regi samt fyra resor i samarbe-
te med grannföreningarna.

Hugo Wallberg valdes till 
föreningens ordförande ytter-
ligare ett år. Nyvald vice ord-
förande blev Hans Åström. 
Sekreterare är Lennart 
Mattsson och kassör Claes-
Hugo Larsson.

Efter årsmötesförhand-
lingarna underhöll Alva, Uno 
och S Gunnar med uppskat-
tad sång och diktläsning.

LM

Centern höll årsmöte i Skepplanda

PERMAKULTUR FÖR 
HÅLLBAR UTVECKLING

Samhället står inför stora utmaningar 
i form av klimatförändringar och 

miljöhot. Permakultur är ett analys- 
och planeringsredskap. De arbetar 

med hållbara lösningar i naturbruk och 
bebyggelse. Peter berättar om metoder 
och redskap som hjälper oss att möta 

dessa stora utmaningar.

Föreläsare: Peter Norrthon, ordf. i 
föreningen Permakultur i Sverige
Måndag 19 februari 18.30
Folkets Hus, Alesalen vån.2, Nol
Entré: 30 kr

Tel. 0303-16155, 16523

Felicia Dahlbäck och Magnus Wasse-
nius bjuder in till musikkonsert.

GUBBEN NOAK

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Klassisk musik i Nols kyrkakyrka
– Paganini och Vivaldi väntar


