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MLördagen 
23/2 kl 19.00

och massor av 
överraskningar!

Trubadurtrio

Jubileumsrätt 79:-
Ytterfi lé med rödvinsås och klyftpotatis

Ett glas vin/öl alt. alk.fritt.

Jubileumspizza
1-30: 45:- 31-59: 55:-

Gäller
v. 9

Även valfri 
Jubileums-

pizza

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

Påminnelse

Kommande

www.alefolketshus.se

I am Legend
Söndag 24/2 kl 18.00

Entré 705 kr. Från 15 år.

Ensam på 
New Yorks 
gator
vandrar
Robert
Neville
(Will
Smith),
immun
mot det 
hemska
virus som 
slagit
ut hela 

civilisationer. Fast besluten att 
hitta ett botemedel kämpar Robert 
inte bara mot sitt psyke, utan också 
mot det faktum att de smittade 
monstrena han försöker bota, gör 
allt för att döda honom.

National Treasure
- Hemligheternas bok

Söndag 17/2 kl 18.00
Från 11 år. Entré 70 kr.

ÅRSSTÄMMA
Måndag 10 mars kl 19.00

Pelarteatern Alafors (fabriken)

Studieförbundet Vuxenskolan i Ale 
kallar härmed ombud för grund- och 
medlemsorganisationer samt inbjuder 

övriga intresserade till ordinarie stämma.

Stämma förhandlingar fi nns tillgängliga 
på SV:s expedition fr o m 29 februari.

Välkomna Styrelsen!

Kurser för dig och din hund
Agility, lydnad. Träning i ridhus. 

Även privatträning.

Tel: 0708-58 19 16
www.alehundsport.se

"Det svänger helt enkelt"
Moonlight Wranglers med fyra Älvängensöner gör succé i Göteborg:

Peter Runesson sjunger och frontar i Moonlight Wranglers – där fyra av fem bandmedlemmar 
är från Älvängen. Snart spelar de in sin andra skiva, men först ska hemmapubliken få smaka.

GÖTEBORG. Trots att 
fyra av fem bandmed-
lemmar i Moonlight 
Wranglers är från 
Älvängen är gruppen 
mer känd i Göteborg än 
i Ale.

Där spelar gruppen 
på flertalet av innekro-
garna och förra årets 
skivsläpp blev en mega-
framgång.

– Det svänger helt 
enkelt, förklarar sånga-
ren och bandets front-
figur, Peter Runesson 
succén.

Moonlight Wranglers bilda-
des i Majorna för snart sex år 
sedan. Numera ger bandet 
konserter med jämna mel-
lanrum på framförallt Sticky 
Fingers och Pustervik. På 
lördag väntas Moonlight änt-
ligen hem till Älvängen igen 
för att göra en spelning för 
hemmapubliken.

– Ja, det ska bli riktigt kul. 
Det är alltid något visst att 
komma hem, även om Götet 
numera känns som vår egen 
arena, säger Peter Runesson 
som ser fram mot spelning-

en men också mot vad som 
komma skall.

– Vi går snart in i studion 
för att spela in platta nummer 
två. Den första har spelats fli-
tigt i radion och recenserats av 
många aktade musikkännare. 
Nu hoppas vi kunna ta nästa 
steg och kanske komma utan-
för Göteborg – gärna längre 
än till Älvängen, säger Peter.

Moonlight Wranglers har 
lyckats skapa ett eget sound 
och när bandet tar scenen i be-
sittning är det få som lyckas 
stå stilla. Det är energi, magi 
och simpelt röj på en och 
samma gång.

– Har vi kul har publiken 
kul och vi trivs verkligen med 
det vi gör just nu, säger Peter 
som i en intervju med Göte-
borgs-Posten förklarade fe-
nomenet:

– När publiken inte kan stå 
stilla trots att de inte lyssnar, 
då vet man att man lyckats.

Repertoaren är lång och 
innehållet variationsrikt. Lite 
vad som helst kan dyka upp, 
som till exempel en banjo eller 
ett munspel.

– Publiken gillar överra-
raskningar och vi får väl se vad 
vi plockar fram på lördag. Nåt 
blir det.

Det räcker gott med en 
vanlig Moonlight Wrang-
lersdos av "sväng". Receptet 
som har charmat Göteborg 
lär duga även på hemmaplan.

Fotnot: Moonlight Wranglers spelar på 
La Plaza i Älvängen lördag 23/2.

MOONLIGHT
Moonlight Wranglers består av:
Peter Runesson, akustisk gitarr 
och leadsång
Jakob Sandström, bas och sång
Markus Lundström, piano, banjo, 
munspel och sång
Tony Martinsson, Leadgitarr, 
pedalsteel och akustisk gitarr
Anders Runesson, trummor och 
sång

HAR SKIVAN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


