
2007  |   vecka 36  |   nummer 31   |   alekuriren  |  23  Nöje

LILLA EDET. Nu ska de 
lite äldre invånarna i 
Lilla Edet få mer musik. 

Det har Musik i Väst 
och ABF sett till, i nära 
samarbete med Lilla 
Edets kommun. 

På köpet ökar även 
antalet offentliga kon-
serter i kommunen. 

Både Musik i Väst och ABF 

har i uppdrag att verka för 
ett gott musikliv i Västra Gö-
taland. Lilla Edet har varit 
en ”vit fläck” på kartan för 
båda organisationerna. Man 
slog sina kloka huvuden ihop 
och initierade ett samarbete 
med kommunens äldreom-
sorg. Resultatet är en ganska 
unik konsertserie som gynnar 
både seniorer och allmänhe-
ten i stort.

Tre konsertprogram i höst 

och tre till våren är inbokade. 
Varje program ges två gånger. 
Först under dagtid, som en 
”intern” konsert i ett äldre-
boende, och senare samma 
kväll som en offentlig konsert, 
öppen för alla att gå på.

Höstens konserter:
• 20 sep, Folkets Hus, Lilla 

Edet: Låt hjärtat va’ me’ – 
Ingelas Kapell hyllar Sonya 

Hedenbratt
• 18 okt, Hjärtums bygde-

gård: Om bland tusen stjär-
nor – Lena Robèrt och Leif 
”Pedda” Persson

• 15 nov, Folkets Hus, Lilla 
Edet: Dan (Viktor) Anders-
son sjunger Dan Anders-
son.

JONAS ANDERSSON

Musik för äldre i Lilla Edet

Karolina Vucidolac 
sägs numera vara en 
av de sångerskor som 
bäst representerar den 
brasilianska musiken i 
Sverige. 

2005 släppte hon den kritiker-
rosade skivan ”Brasil – Meu 
país musical”, sedan dess har 
Karolina Vucidolac och den 
brasilianska supergruppen 
Nosso Trio gjort flera bejub-
lade turnéer runt om i Sve-
rige. Tillsammans hyllar de 
den brasilianska musiken och 
dess stora kompositörer. Nu 
får äntligen Ale nöjet att, än 
en gång, njuta av dessa fan-
tastiska musiker. Onsdagen 
den 19 september intar grup-
pen Ale gymnasium. 

Karolina Vucidolac och 
Nosso Trio förenar bossa 
nova, samba, jazz och pop 
och bjuder garanterat på det 
bästa Brasilien, Makedonien 
och Sverige har att erbjuda. 
Nosso Trio med Nelson 

Faria (gitarr), Ney Con-
ceição (bas) och Kiko Frei-
tas (trummor) är världskända 
musiker från Brasilien. 

Sångerskan Karolina Vuci-
dolac fann de i Göteborg. 
Karolina, född i Makedo-
nien men uppvuxen i Sverige 
och numera hemmahörande 
i Surte, har just den rätta 
känslan för Brasilien, dess 
musik, kultur och språk. Hon 
har rytmen och passionen, 
behärskar fraseringen och 
har förmågan att trollbinda 
sin publik. 

Karolina Vucidolac har 
även tilldelats Ale kommuns 
Kulturstipendium.
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Karolina Vu-
cidolac och 
Nosso Trio 
uppträder i 
Ale gymna-
sium nästa 
onsdag.

Ahlafors Mörka Ahlafors Mörka 
- en nyhet på - en nyhet på 
ölhyllanölhyllan

- Älska handboll- Älska handboll

Murbiten • ICA Supermarket

Ale Betongborrning • Alekuriren

M2 • Nordisk Rörmärkning

Alla 3:or och 4:or i Ale, nu 
är det dags att anmäla sig till 

KLASSHANDBOLLEN, anmäl 
ett pojk- och ett fl icklag till årets 

turnering!

Turneringen avgörs under 1 heldag i 
Älvängens kulturhus lördag 29 september.

Får ni inte ihop två lag kan ni mixa 1 lag och anmäler er då i 
pojkklassen. Minst 5 spelare i varje lag (1 målvakt och 4 utespelare) 
3:orna har sin turnering och 4:orna sin.
Vinnande lag spelar klasshandboll i 3:an i Göteborg i mars.
Alla spelare får diplom
Vinnarna i varje klass får 500:- till klassresan.

Anmälan senast den 19 september.
Skicka anmälan till
Håkan Persson, Långa Gatan 3, 446 40 Skepplanda
telefon 0706-254992, Fax 031-527565

GRATIS
nybörjarutbildning

när du blir medlem i 
Ale Golfklubb

Ring 0303-33 64 40.

...Boka
din

lektion
med

Henning
nu!

Gör som Eiron...

Ring 0303-33 64 40

Varje Fredag och Lördag
serverar vi mat ”nattamat” 

till kl 02.00 på natten.

Nu har vi även Take away.

Boka gärna 
bord i förväg!

Ale Torg • 0303-22 94 70 www.balancebar.se

NATTSERVERING!

Sö
nda

gsmiddagSö
nda

gsmiddagPå söndagar bjuder vi 
vuxna på lättdryck i samband 
med maten. Barn äter gratis i 

vuxet sällskap 
(tom 12 år, upp till 4 barn/familj).

Brasilianska toner 
i Ale gymnasium

Ahlafors Bryggerier har 
breddat sitt utbud. Numera 
finns Ahlafors Mörka att 
finna i Systembolagets sor-
timent.

SKÅL
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

– Nu finns även cider på flaska
ALAFORS. Ahlafors 
Bryggerier har breddat 
sitt sortiment.

I dagarna släpptes 
ett mörkt lageröl till 
försäljning.

– Ahlafors Mörka 
kommer att vara ett 
standardöl tillsammans 
med Ahlafors Ljusa 
och Ahle Ale, förklarar 
Christer ”Cralle” Sund-
berg.

Ahlafors Mörka var tänkt att 
släppas på marknaden den 
första augusti, men premiä-
ren lät vänta på sig ytterliga-
re några veckor.

– Tanken var att få ut Ahla-
fors Mörka lagom till att 
kräftsäsongen startade. Nu 
finns det emellertid som ar-
tikelnummer på Systembo-
laget och butiken i Nödinge 
kommer att ha det i sitt sor-
timent, säger Christer Sund-
berg.

Ahlafors Mörka är ett mel-

lanmörkt lageröl, bryggt på 
pilsner- och karamellmalt, 
samt humlat på traditionellt 
sätt med hela humlekottar av 
högsta kvalitet.

Finns det någon likhet 
mellan Ahlafors Mörka och 
Ahle Julöl?

– Nej, Ahlafors Mörka är 
ett betydligt lättare och mer 
friskt mörkt öl. Det är att 
likna vid ett bayerskt öl, säger 
Christer Sundberg.

En annan nyhet är att Ahla-
fors Bryggerier nu kan erbju-
da päroncider på flaska.

– Det har också fått ett ar-
tikelnummer, men det är än 
så länge oklart om Systembo-
laget på Ale Torg kommer att 
ta upp det i sitt sortiment. Det 
beror säkert på hur stor efter-
frågan blir, avslutar Christer 
Sundberg.

Livs levande på scen

MINNASMINNAS
Lördag 15 september

En kväll med dans, musik, 
pop, rock 

och en charmig trubadur.

Torggatan • Älvängen • 0303-74 92 30

Avhämtning varje dag.Avhämtning varje dag.
Kött, fisk, pasta, pizza.Kött, fisk, pasta, pizza.


