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”Mr Tourette och jag”
med Pelle Sandstrak
stå-uppare, dramatiker, regissör och föreläsare

- Hur bemöter man ett annorlunda 
beteende, tvångstankar, tics och magiska 
ritualer.
- Hur normal får man bli innan man blir 
sjukligt normal?

Pelle Sandstark har dragit fulla hus 
runtom i Sverige och utomlands. Efter ett 
par minuter har Pelle publiken i sin hand. 
Från galet tokiga vrålskratt till andäktig 

tystnad – ständigt under total närvaro.

Tid: Tisdagen den 11 september 2007, 18.30-21.30. 
Plats: Ale gymnasiums teaterlokal 
Pris: 50 kr för en och 80 kr för två personer

En föreläsningsserie mellan

Bilj. o info: Biblioteken 0303-33 02 16 eller resp. 
arrangör (se ovan). Arrangör: Utb- och kulturnämnden 
om inte annat anges.

pågående utställningar:

Aamuilma 1 sep -  14 okt Glasbruksmuseet
Sparsmakat 2 sep - 2 okt Repslagarmuseet

Matsvampens dag

Älvkultur - konstvandring

Brasilien - mitt lands musik

Brodericafé

Alla får åka med

Samarr: Teater-
föreningen i Ale

TV-studion, Ale gymnasium
sön 9 sep, kl 14
Bilj: 40 kr   

En fl icka kör sin blåa lastbil. Hon tar 
med sig många passagerare; en 
hängig tomte, en grubblande gris, 
en pojke som ramlat, en frusen hund 
och en ledsen nalle. Tillsammans 
far de hem till fl ickans hus och har 
saftkalas. Westbergs Teater & Nöje. 
För barn 2-4 år.

Glasbruksmuseet
sön 2 sep, kl 12 - 15 Samarr: SV

Pröva på fritt broderi.

Glasbruksmuseet
tis 4 sep, kl 9.30 – ca 12 
Skepplanda församlingshem
mån 10 sep, kl 9.30 – ca 12

Samarr: Rådet för 
trygghet och hälsa, 
SV och Skepplanda 
församling

Teatern, Ale gymnasium
ons 19 sep, kl 19
Bilj: 120 kr, ungd 80 kr

Karolina Vucidolac & Nosso Trio
Samba, bossa nova, jazz och 
pop – allt fi nns med när 
Karolina Vucidolac, boende i 
Surte och Nosso Trio, från 
Brasilien spelar. Tillsammans 
hyllar de den brasilianska 
musiken. MiV 

Besök konstnärer och konsthant-
verkare i deras ateljéer och verk-
städer i Göta älvdalen. Program 
med karta fi nns på biblioteken i Ale
fr o m 10 sep.

Göta älvdalen 22-23 sep

Samarr: ABF

förgyll din höst med

Kulturpass Ale
är ett abonnemangskort till samtliga föreställningar, 
som arrangeras av Teaterföreningen i Ale och Kultur-
verket, Ale kommun under hösten (ej Äskas prövning), 
samt fri entré till Glasbruks- och Repslagarmuseet.

Villkor och förutsättningar meddelas i samband med köp.

Kulturpass Ale kostar 500 kr 
(med scenpassrabatt 400 kr)

säljes

 på  Biblioteket i Nödinge 
tel: 0303–33 02 16 

Hela programmet presenteras i foldern 
”Kultur i Ale hösten 2007” och på www.ale.se

AntaletAntalet  är begränsat!är begränsat!

Nyhet hösten 2007

mellanmellan  den 3 och 15 sepden 3 och 15 sep

INGEN FÖRANMÄLAN - Kom när du kan!
Fika till självkostnadspris

Info: Glasbruksmuseet, tel. 0303-33 01 06

Prova på fritt, lustfyllt broderi.
Kom till vårt 

BBRRODERICAFÉ
som fortsätter under hösten 

Tisdagar jämna 
veckor start den 4/9  

kl. 09.30-12.00 och tom 13/11

En mötesplats för oss som gillar att sticka, 
tycker om att prata om stickning eller kanske
behöver lite hjälp på vägen med sin stickning.
Vi träffas varannan tisdag i ojämna veckor -
start den 11/9 kl. 09.30-12.00 och tom 6/11.

Nyhet:
STICKCAFÉ

på Glasbruksmuseet

MMaattssvvaammppeennss DDaagg

ÖÖppppeett 1122..0000--1155..0000
VVäällkkoommmmeenn!!

SSÖÖNNDDAAGG 22 SSEEPPTTEEMMBBEERR 22000077
GGLLAASSBBRRUUKKSSMMUUSSEEEETT II SSUURRTTEE

KKoomm oocchh pprraattaa ssvvaammpp
mmeedd II rreennee oocchh RRuunnee

En svamputställning 
- efter tillgång - 

kommer att presenteras

Ta gärna med dina 
egna svampar för 

artbestämning

Kl 12.00-12.45
FÖRELÄSNING

Våra vanligaste matsvampar

Bohus varvsområdet
Under den gångna veckan har det provgrävts och bl a
 tagits fl er markprover inom Bohus varvsområdet. Olika möjliga sätt 
att sanera marken har undersökts. Bl a har massornas vattenhållande 
förmåga undersökts närmare. Provgrävningarna är ett led i den 
pågående projekteringen av den kommande marksaneringen av 
Bohus varvsområdet. Saneringsarbetet beräknas komma igång 
hösten 2008.

Kontaktperson: Karin Blechingberg 
telefon 0303-330 712

Ett samarrangemang med studieförbundet vuxenskolan

Gör en insats på hemmaplan!
Ale kommun söker

Familjehem och kontaktfamiljer
Många barn i vår kommun behöver det stöd som en engagerad extrafamilj kan ge. Det 
kan handla om allt från att ta hand om ett barn en helg/månad till att ha ett barn eller 
en ungdom boende hos sig under en kortare eller längre tid. Kan din familj vara det 
stöd som så väl behövs här i Ale?
Vill du veta mer om vad uppdragen kan innebära, ring eller skriv till oss, eller gå in på 
www.ale.se. 

Handledning och utbildning erbjuds kontinuerligt. Ersättning utgår enligt
Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer.

Familjehemssekreterare Kärstin Lagerkvist, tfn 0303 – 33 03 81 eller 0704- 32 03 81, 
karstin.lagerqvist@ale.se
Familjehemssekreterare Anna Jendeby, tfn 0303-37 11 46 eller 0737-73 11 46, 
anna.jendeby@ale.se

Förköp biljett på 

biblioteket på 

Ale gymnasium.


