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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

Välkomna

BLOOD DIAMOND
Med Leonardo DiCaprio, 

Jennifer Connely, 
Djimon Hoinsou, m fl.

Måndag 9/4 kl 18.00
Entré 70 kr. Från 15 år.

Vi återkommer i slutet 
av maj eller i början 
av juni med den nya 

filmen Pirates Of 
The Carribean 3.

Tack alla bioälskare för 
denna säsong, vi ses 

till hösten!

Bohus IF

PÅSKAFTON PÅ
JENNYLUND

Kl. 18.00-19.00 startar vi vår 
POÄNGPROMENAD för vuxna och barn 

med många fina priser.

Vid skymningsdags tänds PÅSKELDEN och
därefter skjuts BIF:s stora FYRVERKERI upp.

Massor av andra aktiviteter:
 • Fiskdamm • Servering
 • Bollkastning • Chokladhjul

• Lotterier

Välkommen att fira 
påsk med oss!!

EN KONSTNÄR FÖR VÅR TID

Ivar Arosenius - en mycket modern konstnär
Föreläsning av Sigun Melander

Repslagarmuseet Älvängen
torsdagen 12 april kl 19.00

biljetter 40 kr inkl fi ka

www.repslagarbanan.se 0303 74 99 10

Ale Torg • 0303-22 94 70
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Deltävlingar 
varje onsdag med middag för 2 som första 
pris. Stor fi nal i juni med resa för 2 till 
Spanien i potten. 

Ale Torg • 0303-22 94 70 • I samarbete med Nödinge GK

Sten G Bandit
BIG PAPA MUSIC presenterar...

LIVE PÅ BALANCE 
14 APRIL!

60-70-
talsshow

28
APRIL

Förköp

Elvislegend gästar Ale
ÄLVÄNGEN. Joe Espo-
sito säger kanske inte 
så mycket, men Elvis 
Presleys närmsta vän 
och turnéledare under 
glansåren smäller högt.

Lördag 21 april 
kommer amerikanen att 
gästa Elviseventet på 
restaurang La Plaza i 
Älvängen.

– Det är ett stort kul-
turhistoriskt ögonblick, 
kanske det största 
någonsin för Ale 
kommun. Att vi lyckats 
få hit honom är ofatt-
bart för alla, inklusive 
oss själva, säger Tyrone 
Hansson, medlem i för-
eningen Elvis Forever 
Ale.

I augusti i år är det 30 år 
sedan Elvis Presley avled. 
Med anledning av detta pla-
neras ett storslaget Elviseve-
nemang i Furulundsparken i 
Alafors. För att marknadsföra 
arrangemanget har arrangö-
ren även bjudit in nyfikna 
Elvisvänner till en Förkväll 
på La Plaza i Älvängen.

– Tanken är att informera 
om sommarens stora event 
och ge en del smakprov på 
vad som komma skall. Dess-
utom tänkte vi i sann Elvisat-
mosfär bjuda på lite anekdoter 
om rockkungen. I samband 

med detta fick vi nys om att 
Joe Esposito var i Göteborg 
och vid en närmare kontakt 
visade det sig att han faktiskt 
var ledig på lördagkvällen. 
Det är han inte längre, berät-
tar Tyrone Hansson.

Joe Esposito är mest känd 
som Elvis Presleys turnéle-
dare under 1960-1977. Han 
stod The King mycket nära 
och det var Joe som hittade 
Elvis död den 16 augusti 
1977.

Talkshow
– Ingen känner Elvis bättre 
än Esposito. Du kan omöj-
ligt komma kungen närmare 
än genom att träffa Esposito. 
I hans talkshow ges publi-
ken en unik möjlighet att få 
svar på det mest personliga 
frågorna runt Elvis. Det här 
är snudd på oförskämt bra, 
säger Tyrone Hansson.

Oförskämt bra?
– Ja, jag är rädd att gemene 

Alebo inte förstår hur stort 
det här är. Elvis Presley, den 
artist som har sålt överlägset 
flest skivor i världen, hans 
närmsta vän kommer att 
sitta i baren i Älvängen. Det 
är stort och jag tror man gör 
klokt i att boka bord om man 
vill träffa Esposito.

Varför väljer han att 
komma till Älvängen?

– Dels för att vi hade en bra 

kontakt dels för att jag tror 
att han gillar vår idé att göra 
något stort 30 år efter Elvis 
försvinnande. Vem vet han 
kanske kommer till Elvispar-
ken i sommar också?

Elviseventet i sommar 
arrangeras lördag 18 augusti. 
Bakom evenemanget står 
Elvis Forever Ale och Ahla-
fors IF. Furulundsparken 
byter namn till Elvisparken 
och öppnar tidigt för famil-
jeaktiviteter. Dagen avslu-
tas med en rockkväll. Klara 
artister är Uncle Jam, Glenn 
Karlsson, Robert Thore 
Andersson och gospelkören 

Blue´n joy.
I skrivande stund har hälf-

ten av de ett tusen biljetterna 
sålts.

Elvis Presley och Joe Esposito. Dessvärre är det bara den sistnämnde som 
kommer att dyka upp på La Plaza i Älvängen...

KUNGEN LEVER

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Klimathotet är något 
som i allra högsta grad är 
ett bekymmer vi alla berörs 
av. Larmrapporterna har på 
senare tid avlöst varandra i en 
allt snabbare takt. Forskarna 
är nu överens om att klimat-
förändringarna går snabbare 
och kräver större och kraft-
fullare åtgärder än man tidi-
gare trott för att komma till 
rätta med. 

Att hindra ökade utsläpp 

räcker inte utan det krävs 
kraftiga minskningar och en 
förändrad livsstil. Den globa-
la uppvärmningen har redan 
mycket påtagligt påverkat po-
larisarnas storlek. En fortsatt 
och accelererande nedsmält-
ning innebär kraftigt stigande 
havsvattennivå. Är det genom 
en ny ”syndaflod” vi får betala 
priset för vår tro att naturen 
skall anpassas efter oss snara-
re än vi efter den? 

Onsdagen den 11 april 
kommer Ylva Rylander, ti-
digare klimathandläggare på 
Svenska Naturskyddsfören-
ingens rikskansli i Stockholm, 
till Ale Gymnasium och be-
rättar om klimatförändring-
arna, risken för polarisarnas 
nedsmältning, och hur detta 
kommer att påverka vår fram-
tid. Det är ett synnerligen 
högaktuellt ämne som kräver 
engagemang av oss alla. 

"Ett stort kulturhistoriskt ögonblick"

Står vi inför en ny ”syndaflod”?

Talkshow med 
Joe Esposito,

Elvislegend.
VVS AB


