
aktuellt från Ale kommun
Utgivning vecka 13, 2008

Tfn: 0303-33 00 00. E-post: frida.rydeling@ale.se

på gång:

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

Glaskonst t o m 20 april Glasbruksmuseet

Samarr: SV, MiV

Glasbruksmuseet
Tor 3 april, kl 17. OBS! tiden
Entré: 60 kr, ungd 40 kr

Shirley Valentine
Willy Russells moderna 
klassiker om 
Shirley Valentine, en 
ensam kvinna som upp-
täcker att livet inte blivit 
som hon hade tänkt sig. 
Gunilla Vestin Wallin gör 
en döv Shirley, och 
Sylvia Rauan gör hennes 
inre röst och andra jag i 
en visuell och rytmisk 
föreställning som blandar
teckenspråk och talad svenska.
Riksteatern 

Samarr: ABF,
Teaterföreningen 
i Ale

Teatern, Ale gymnasium
Lör 5 april, kl 18.00
Bilj: 80 kr, ungd 50 kr 
(scenpassrabatt)

Från Sound of music till 
       Bohemian Rhapsody

Teatern 
Ale gymnasium
Sön 6 april, kl 18

Foto: Ulrika Olsson

Arr: Skepplanda 
Blåsorkester 
LARMET

Musik på museet
Dan (Viktor) Andersson 
sjunger Dan Andersson 
Dan Viktor Andersson har 
levt nära poeten 
Dan Andersson sen barns-
ben. Nu slängs silkesvan-
tarna som hans namnes 
texter hanterats med. 
Med sig har han, 
förutom gitarr och 
munspel, Petter Eriksson 
på bas. 

Foto: Martin Skoogh

Skepplanda Blåsorkester 
LARMET och körerna 
Lerum Vocalis och Tonara.

Miniutställning 
med keramik av 
Sanna Nilsson

Fåglar

Ale gymnasium
5 – 20 april

Entré: 40 kr, 
ungd under 15 år 
fri entré

Öppet: mån-tor 10-17
           lör 10-14

Teckningstävling t o m 23 april Repslagarmuseet

Hantverka tillsammans ons Glasbruksmuseet

Vad gör dina leksaker när du 
inte är hemma? En lekfull och 
poetisk föreställning med ord, 
rytm, rörelse och musik för alla 
nyfi kna från 3 år. Teater Jaguar

Där är du!

Ale gymnasium
Sön 13 april, kl 14
Bilj: 40 kr Samarr: Teater-

föreningen i Ale

Musikskolan i AleMusikskolan i Ale

för barn i fsk – så 2

Rytm och rörelse 4-5 år
Sång, lek, ramsor, rörelse och spel på enklare rytm-
instrument för yngre barn som vill utforska musiken 
genom fantasin.

Suzukimetoden  fr 6 år
- lär ut fi ol eller cello på ett lekfullt sätt och inleds 
med en 4 v kurs för föräldrarna. 

Blockfl öjt i grupp  så 2
För mer info: 330 590 eller 330 241. 
Anmälan senast 30 april, 
blankett fi nns på Kulturverket, 
Ale gymnasium eller www.ale.se/
blanketter/skola och utbildning

för föräldrar och barn i så 2 och uppåt

INSTRUMENTVISNING
Träffa musikskolans lärare och prova på olika in-
strument! Välkomstmusik med brassensemble.
Musikskolans intresseförening säljer fi ka.
Röda scen, Ale gymnasium
Tor 10 april kl 19

Föräldrakooperativet i Hålanda, det händer i framtiden
Kom på ortsutvecklingsmöte i Hålanda.    Plats: Hålanda bygdegård    Tid: Tisdagen den 8 april, kl 19.00

•  Nu finns det ett medborgarkontor i Ale kommun, 
Ale kommuns informationsenhet informerar

•  Timglashållplatsen är äntligen klar
•  Vår förskolas framtid
•  Upprustning av badplatsen

•  Kultur i Ale och Hålanda, Marie Odenbring från 
regionmuseet redovisar projektet

• Nu blir det bredband i hela Hålanda
Varmt välkommen! Christer Damm, ordförande

Om du har en fråga som du vill ta upp på mötet måste du skicka in frågan så att den är hos kommunen senast sju 
dagar innan mötet. Skicka din fråga till: Ale kommun, Kommunstyrelsens förvaltning, Stefan Lydén, 449 80 Alafors, 
eller via e-post till stefan.lyden@ale.se.

Här planeras det bostadsområden i Starrkärr
Kom på ortsutvecklingsmöte i Starrkärr.    Plats: Kilanda skola    Tid: Onsdagen den 9 april, kl 19.00

•  Stadsarkitekt Måns Werner kommer och pratar om 
planerade bostadsområden.

Varmt välkommen! Chatarina Eliasson, ordförande

Snart hör vi fåglarna kvittra, det blir ljusare på morgo-
nen och tussilagon tittar upp ur marken. Då kommer 
plötsligt vårkänslorna i kroppen och man känner hur 
det börjar spritta i benen. Man vill röra på sig och vara 
utomhus! Och det är ju hur bra som helst för vår hälsa! 
Forskning visar att en naturbaserad livsstil är bästa för-
säkringen för ett friskare liv. Njut av frisk luft och natur 
genom att ströva i skogen, plocka blommor på en äng 
eller besöka vackra naturreservat. 

Ann-Sofi e Jonsson, arbetar som hälsopedagog 
inom Friska Tag i Ale kommun. 

Det här är hennes sjätte och sista hälsoskola. Vill du få 
tips på hur du kan leva hälsosammare, kontakta Ann-
Sofi e Jonsson på tfn 0704-32 07 05 
eller skicka ett mail till ann-sofi e.jonsson@ale.se.

Vårkänslor
Friska Tag utomhus

Hälsoskolan del 6

”De bästa sakerna i livet är 
fortfarande gratis – solsken, 
skratt och frisk luft!”

”Att fostra med kärlek, 
respekt och gränser”
Björn Lindell, beteendevetare och författare 
om att fostra med kärlek, respekt och gränser. 
En jordnära och praktisk föreläsning som kan 
appliceras i vardagen

3 april kl 18.30- 21.00
Ale Gymnasiums teaterlokal
Pris: 50:-
Förköp på Ale Bibliotek, Nödinge


