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”Brevé Systemet”Ale Torg 0303-960 90Välkomna in!
Peter med personal

Nu är det daxNu är det dax 
att skaffa digital-TV!att skaffa digital-TV!

Framkalla dina 
sommarbilder
från din digital-
kamera nu!

JUST NU!

SPECIALPRIS

100 bilder

99:-

LG 37LC55
37" LCD-TV, HD-ready, klar för digital-TV

Stor TV till 
litet pris!

SAMSUNG
LE40R87BDX
40" LCD-TV, 
HD-ready, 
klar för digital-TV

Snygg TV 
med grym 
bildkvalitet!

Peters Pris
10.995:-

Peters Pris

13.500:-

2.000:- rabatt
2.400:- rabatt

Den 24 september släcks det 
analoga TV-nätet i Ale kommun.

LOKALA KANALERDESSA KANALER GÅR ATT SE UTAN PROGRAMKORT

159:-
BOXERPAKETET

/MÅN *
 79:-

TVILLINGKORT

/MÅN **

BOXERS ÖVRIGA BASPAKET OCH TILLVALSKORT

* Gäller vid tecknande av 24 mån 
boxerpaket och tvillingkort.

Du får 2 
digitalboxar
för endast 1:-*
Du får 2 st Sagem ITD-74, vår bästa 
standardbox. Boxen har kortläsare, text-tv, 
2 scart, digital ljudutgång, 12 volts-drift, 
favoritlistor och är lätt att sköta

Kärleksfullt kulturprogram i höst
NÖDINGE. Det blir en 
kärleksfull höst i år – 
åtminstone ur kultur-
perspektivet.

Höstens tema är 
kärlek och kommer att 
genomsyra en mängd 
olika program.

Bakom kulisserna 
väntar bland annat 
inslag om Linné, en 
romantisk afton med 
Rikard Wolff och i orm-
gropen återfinns exper-
ten Göran Nilsson.

Det är ett varierat kulturpro-
gram för hösten. Precis som 
tidigare har kulturförvalt-
ningen fortsatt arbeta med 
idén att förlägga ut en del ar-
rangemang utanför Ale gym-
nasium. Det gäller både upp-
trädanden och utställningar.

Matsvampens dag till ex-
empel arrangeras söndag 2 
september på Glasbruks-
museet i Surte, en föreläs-
ning om svamp, varken mer 
eller mindre. Den första fö-

reställningen däremot sker 
i TV-studion i Ale gymna-
sium. Det är en familjeföre-
ställning som vänder sig till de 
yngsta barnen (2-4 år). "Alla 
ska med" bygger på Anna-
Clara Tidholms bilderbok 
och handlar om gemenskap.

En av Ales kulturstipendi-
ater 2002, Karolina Vucido-
lac, boende i Surte, gör äntli-
gen en spelning på hemmap-
lan igen. Med en salig bland-
ning av samba, bossa nova, 
jazz och pop hyllar hon den 
brasilianska musiken.

Lokal förmåga
– Jätteroligt att våra lokala 
förmågor kan ta plats i vårt 
kulturprogram. Det känns 
väldigt bra, säger en för-
väntansfull kulturchef, Ove 
Ringsby.

22-23 september blir da-
garna då konsten får priori-
tet. De tidigare konstvand-
ringarna som arrangerats i Ale 
utgår. Istället blir även Ale en 
del av Älvkultur. Besök konst-
närer och konsthantverkare i 
deras verkstäder och ateljéer 
från Trollhättan i norr till Ale 
i söder. Av våra lokala konst-
närer medverkar Yana Wes-
terberg, Grönnäs, Marie 
Sundegren, Skepplanda, 
Helene Nork, Älvängen och 
Päivi Auvinen, Älvängen.

– Det här känns väldigt 
spännande och sedan blir det 
också en gemensam utställ-
ning i Trollhättan, berättar 

konstkännare, Ewa Ljung.
Första arrangemanget i 

kärlekens tecken väntar på 
Ale vikingagård där besökar-
na får möta Sveriges genom 
tidernas främste vetenskaps-
man. Linné berättar om spän-
nande idéer och tankar inom 
biologin.

Det står också dans på pro-
grammet – och då är det den  
lite yngre och modernare mål-
gruppen som gäller. Twisted 
Feet från Göteborg är den nya 
generationens hiphoppare.

–De är proffs och bjuder 
på en föreställning som verk-
ligen berör. Den kommer att 
visas även som skolföreställ-
ning, berättar Jenny Berner 
på Kulturverket.

När det gäller riktig teater 
får publiken ge sig till tåls – 
fast bara till den 24 oktober. 
Då presenterar Teaterfören-
ingen i Ale Rich man Poor 
man.

Höstens spik
–Det är före detta Hallands 
teater som bjuder på komik. 
Det här är ett av höstens säk-
raste kort, lovar Ove Rings-
by.

Kärlek blir det igen när 
professor, Rolf Ekman, före-
läser om hur huvudet påver-
kar kroppen. Det handlar yt-
terst om hur passion och lust 
påverkar det övriga livet. Fö-
reläsningen äger rum den 31 
oktober.

En annan spännande afton 

väntar när den banbrytan-
de och moderna författa-
ren, Jonas Hassen Khemi-
ri kommer på besök 6 no-
vember.

– Han diskuterar sanning 
och lögn i liv och litteratur. 
Han utgår från sin senaste bok 
–Montecore - en unik tiger. 
Annars är Jonas mest känd 
för sin bok "Ett öga rött" som 
blev hans genombrott, säger 
Ove Ringsby.

Lätt uppdrag
Att hitta ett lämpligt tema till 
Barnbokens dag var årets lätt-
taste uppdrag. Självklart blir 
det Astrid Lindgren för hela 
slanten, när världens bästa 
barnboksförfattare firar 100 
år.

I kärlekens tecken går 
också musikföreställningen 
med Rikard Wolff. Skåde-
spelaren och vissångaren gör 
sällan någon besviken. Wolff 
blev Wolff med hela svenska 
folket genom sin roll i filmen 
Änglagård. När han sjung-
er kärleksvisor är det främst 
Taube, Lundell och Gär-
destad som gäller. Boka in 
onsdag 21 november.

Kärlek gäller inte bara 
människor emellan. Många 
har djuren som sina käraste, 
men väldigt få värnar ormen. 
Det gör däremot ormexper-
ten, Göran Nilsson, som tors-
dag 22 november berättar om 
kärlek till och bland ormar.

Årets julkonsert har också 

ett affischnamn. Lena Wille-
mark, jazzartist och mångsi-
dig sångerska ackompanjeras 
av pianisten Elise Einarsdot-
ter. I samband med konser-
ten delar också Ale kommun 
ut sitt kulturstipendie.

– Vi är glada över att Lena 
Willemark tackade ja. Det blir 
något alldeles extra, menar 
Ringsby.

De flesta programmen 
är samarrangemang mellan 

Ale kommun och studieför-
bunden ABF och Vuxensko-
lan. Dessutom har samar-
betet med Teaterförening-
en i en utökats till att omfat-
ta även familjeföreställningar 
i vissa fall.

Rikard Wolff sjunger visor och uppträder för kärlekens skull.

Karolina Vucidolac, boende i 
Surte, kulturstipendiat i Ale 
2002, bjuder på brasiliansk 
musik.
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