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Film är större än TV!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0303-74 13 25, 330 396 endast söndag

E-post: folkets.hus@telia.com

Underbara Älskade
En film om en ovanligt varm 

sommar, den första kärleken, en 
pappa och hans son, en bilolycka, en 

lanthandel och en gisten eka.
Med Mikael Nyqvist, Moa 

Gammel, Philip Zanden m fl.

Söndag 25/3 kl 18.00
Entré 70 kr. Från 7 år.

Allt Om Min Buske
Med Ola Rapace, Maria Kulle, David 

Dencic & Karin Lithman.
Charmigt, orginellt och väldigt kul

Söndag 18/3 kl. 18.00
Entré 70 kr. Barntillåten

DANS
Fredag 23 mars kl 19.00
Medborgarhuset i Ledet

För musiken svarar

”Roletts Ork”
Korv & bröd, kaffe & kaka ingår

Entré: 70:- (inget förköp)

Välkomna!
PRO Ale

PRO Ale Norra

Trivselträff
Torsdag 12 april kl 16.00
Medborgarhuset i Ledet

Christer Paulsson står för 
underhållningen. Han sjunger 

och berättar historier.

Provsmakning av mat.

Välkomna!
Friskvårdskommittén

Svängig storbandsjazz på 
Ale gymnasium! Bohuslän Big 
Band har gästat Ale tidigare 
och gett uppskattade konser-
ter och nu är de tillbaka i ett 
extrainsatt program tillsam-
mans med den danska sång-
erskan Cecilie Norby. Ons-
dagen den 28 mars är datumet 
som gäller.

Cecilie och Bohuslän Big 
Band har jobbat ihop tidiga-
re med stor framgång. Sedan 
det mötet har både Ceci-
lie Norby och Bohuslän Big 
Band haft stora framgångar 
med sina respektive karriä-

rer. Nu känns det moget för 
ett nytt samarbete igen. 

Innan Cecilie Norby tog 
ett fullt steg in i jazzen syss-
lade hon med både jazzrock 
och soul. Hon blev solistfa-
vorit hos bl.a. Ernie Wilkins 
Almost Big Band och Danska 
Radions Big Band. De senas-
te åren har hon mest framträtt 
med sina egna mindre grup-
per, men också med ett och 
annat storband.

Bohuslän Big Band har som 
de flesta jazzgrupper, mycket 
experimenterade med olika 
stilar och smaker men de se-

naste åren har bandet alltmer 
etablerat sig som ett av lan-
dets främsta och har framträtt 
med de främsta och bästa jazz-
solisterna i jazzvärlden, både 
på klubbar och festivaler runt 
om i världen.

Bandet har numera sin 
hemvist på omtalade Vara 
konserthus varifrån de nu vill 
pröva vingarna i den egna re-
gionen. 

Konserten är ett samar-
bete mellan Vara konserthus 
och Utbildnings- och kultur-
nämnden, Ale kommun.

Smakfull redovisning på Himlaskolans projektarbete
ALAFORS. Förra freda-
gen var det dukat till 
fest på Himlaskolan.

Eleverna i årskurs 
8 A och B avslutade 
sitt ämnesintegrerade 
projektarbete med en 
matutställning i hem-
kunskapssalen.

– Jag är jätteimpo-
nerad, utbrast lärare 
Helena Högberg.

Det var engelsklärare Helena 
Högberg som kom med idén 
till projektarbetet. Elevernas 
uppgift var att starta en res-
taurang, med valfri inrikt-
ning, i New York.

– Jag involverade lärarkol-
legorna i matematik, hem-
kunskap och so. De köpte 
konceptet på en gång. I två 
och en halv vecka har vi arbe-
tat med detta ämnesintegre-
rade projektarbete där elever-
na har fått göra budget, affärs-
beskrivning, skriva ned recept 
och så vidare, berättar Helena 
Högberg.

I samband med fredagens 
redovisning i hemkunskaps-
salen hade eleverna fått i upp-
drag att tillaga en maträtt, 
som klasskompisar och lärare 
sedan fick provsmaka. Till 

redovisningen hörde också 
att eleverna skulle sälja in sin 
restaurang på engelska.

Engagerade till fullo
– Alla har verkligen varit en-
gagerade till fullo. Det bästa 
har varit att eleverna kunnat 
se sambandet mellan de olika 
ämnena. Det har höjt moti-
vationen, säger Helena Hög-
berg.

Martin Börjesson, Daniel 
Halvorsen och Albin Serbic 
hade döpt sin hamburgerres-
taurang till The Beach Food.

– Vi gör nyttiga hambur-

gare, utan dressing, säger 
Daniel.

De nyttiga hamburgarna 
var bara en av många läcker-
heter som serverades på Him-
laskolan denna dag. Redovis-
ningen blev sannerligen en 
smakfull upplevelse på alla 
sätt.

Monika Kolodziej, Kristina Eriksson Novikova och Alicia Ap-
pelgren utgjorde trion bakom restaurangen Eat´n Meat. 

Alexander Jonasson i full färd med att steka köttfärsbiffar.

Cecilie Norby & Bohuslän Big Band intar Ale gymnasium

HÄLSADE PÅ I KÖKET
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se


