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Nu öppnar vi för säsongen!
Lördag 7 april slår vi upp porten
Lunch 7 dagar i veckan kl 11.30 - 15.00
Mer info hittar du på www.alegolfkrog.se
För bokning ring 0303-33 65 70 Välkomna!

Måndag 30 april -07Måndag 30 april -07
Ett arrangemang för dig som går i sjuan och uppåt...Ett arrangemang för dig som går i sjuan och uppåt...

Biljettsläpp fredag 13 april • 50:-Biljettsläpp fredag 13 april •  50:-
Säljs på fritidsgårdarna, Ales bibliotek förbutiken ICA Nödinge.Säljs på fritidsgårdarna, Ales bibliotek förbutiken ICA Nödinge.

Elever på estetiska 
programmet, Ale 
gymnasium och 
Vakna presenterar:

100 kg 
kärlek 
från 
Gävle
Söndagen den 15 april är 
det premiär för föreställning-
en ”100 kg kärlek från Gävle” 
i Ale gymnasiums teatersa-
long.

Våldtäkt, inbrott och över-
dos är några delar av innehål-
let i denna tolkning av före 
detta missbrukaren Per Lif-
vengrens liv. Det är ungdo-
mar i årskurs två på estetiska 
programmet, Ale gymnasi-
um, som står på scen. Under 
10 månaders tid har dessa 
elever lärt känna Per Lifven-
gren och fått ta del av hans er-
farenheter, vilket utmynnat i 
föreställningen ”100 kg kärlek 
från Gävle”.

Föreställningen är stark 
och känsloladdad men inger 
ändå hopp. Genom teater, 
filmkonst och musik kommer 
föreställningen att beröra pu-
bliken. 

– Att låta unga männis-
kor visa sin verklighet blir 
ofta kraftfullt och spännan-
de, säger regissör Michael 
Svensson. 

Detta är en Vaknaföreställ-
ning som är en central och 
viktig del i det drogförebyg-
gande arbetet i Ale kommun. 
Därför kommer alla elever i 
skolår 8-9 i kommunen och 
elever på Ale gymnasium att 
se föreställningen. 

”100 kg kärlek från Gävle” 
spelas från söndag 15 april 
till onsdagen 18 april. Biljett-
intäkterna går oavkortat till 
Vaknafonden vilket gör att 
fler ungdomar kan bli aktiva 
ungdomar.

Nöje

Fyll i namn och adress. Skicka sedan in ditt korsord till Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen. Vi vill ha det senast måndag 23 april. I potten ligger 15 trisslotter.


