
BOHUS. Nedräkningen 
har börjat.

Den 30:e april 
kommer Marie Picasso 
till Festivalborg i Ale 
gymnasium.

På tisdag släpps bil-
jetterna till seklets hit-
tills största ungdoms-
arrangemang i Ale.

Fyra veckor kvar. Festivalborg, 
ett drogfritt arrangemang för 
ungdomar i främst Ale men 

som också har blivit en attrak-
tion för unga i Kungälv och 
Stenungsund. Fjolårets fina 
publiksiffra med 400 besökare 
lär ryka all världens väg.

– Det lutar åt det dubbla. 
Intresset från fritidsförvalt-
ningarna i kranskommuner-
na är stort. De planerar att 
komma med egna bussar. Det 
kan bli en fantastisk kväll, säger 
Vaknas projektledare Thomas 
Berggren.

En av medarrangörerna är 
Löftet – unga arrangörer. De 

är förväntans-
fulla och ser 
fram mot att 
börja sälja bil-
jetter.

– Det är 
många som 
har frågat och 

det låter som om alla tänker 
komma, säger en av Löftets 
medlemmar, Patricia Espe.

Gårdskamp
Kvällen inleds med en gårds-
kamp mellan kommunens fri-
tidsgårdar. Grenarna har häm-
tats från Gökboet i Göteborg. 
Räkna med den mekaniska 
tjuren och Sumobrottning… 
De regerande mästarna är från 
Skepplanda fritidsgård.

Lite senare drar discot igång 
och på den påkostade scenen 
kommer lokala band att upp-
träda. En bejublad repris blir 
det med bland andra Bros-
han.comp som bjuder på Hip-
hop-musik när den är som allra 
bäst. Alerockens tre vinnar-
band, Tredje blommans värld, 
Doris discoteque och Eldrim-

ner spelar också.
– Men vi har bestämt att det 

ska vara mycket tid för disco i 
år, säger Löftets Kardo Kal-
kali.

Det stora dragplåstret är 
dock inte från Ale. Marie Pi-
casso, förra årets Idol-vinna-
re, är hetare än någonsin och 
spelar land och rike runt.

– Få trodde på mig när jag sa 
att hon skulle komma till Fes-
tivalborg, avslöjar Kardo och 
tillägger:

– Jag tror inte de tror på mig 
ännu…

Föreningen Löftet har 

en stor del i arrangemanget. 
Mycket av det praktiska ska 
ungdomarna sköta själva. Det 
handlar om garderob, café och 
information samt det åtråvärda 
uppdraget att passa upp Marie 
Picasso i logen.

– Det ska bli en upplevel-
se. Hon ska få det hon vill ha, 
säger Patricia Espe.

Konferencierskapet delas av 
fritidsledaren, Jonas Ekstrand 
och Löftets Elin Bergman.

På tisdag släpps biljetter-
na på fritidsgårdarna och på 
huvudbiblioteket i Nödinge. 
För 50 kronor får man inte 

bara en entrébiljett, den inne-
bär också fri tur- och returre-
sa med buss.

– Det är ett fint samarbe-
te som vi har med Göteborgs 
spårvägar. Ungarna kan åka 
med valfri buss till Ale gymna-
sium och efter arrangemanget 
väntar bussar på utsidan, berät-
tar Thomas Berggren.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Fotnot. I Alebyggens hyresgästtidning 
finns en talong som du kan byta mot 
en biljett till Festivalborg. Det måste du 
göra på biblioteket i Nödinge.
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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

www.alefolketshus.se

Asterix på 
Olympiaden

Söndag 30/3 kl 15.00
Matiné. Svenskt tal. Entré 60:-

Jumper
Söndag 30/3 kl 18.00

Från 11 år. Entré 70:-

Tänk om du kunde teleportera. 
Ta dig vart du ville på en bråkdel 
av en sekund. Vad skulle du göra? 

Antaligen detsamma som David Rice, 
se världen, skaffa dig allt du nånsin 

velat ha och helt enkelt leva livet som 
det var tänkt att levas.

Tack alla 
biobesökare!

Vi återkommer till hösten

Vårkonsert
Lerum Surte Symphonic Band med sångsolist
framför klassiska och populära musikstycken 

i Missionskyrkan i Surte, 
lördagen den 5 april kl 16:00

Dirigent Folke Taubner
Se även programmet på 

www.lerumsurtemusik.se 
Välkommen till en trivsam musikafton, Fri entré.

Musikkvällar med

KAFFERAST

Fredagen 4 april kl 19.00
Fredagen 18 april kl 19.00
i Skepplanda Bygdegård.

Entré inkl. kaffe i pausen: 100 kr
Biljettförsäljning: 

tel. 0303-33 70 30 eller 33 75 22

Allsång

Spelmanslaget
Kafferast

D
AG

ENS LUNCH59:-
Vardagar 11-14

•Husmanskost
•Pizza•Pasta

•Kebab•Sallad
Trubadur KRILLE
Lördag 5 april 21-01

Restaurang
&Pizzeria

Halstrad kotlett med purjolök 
och champinjonsås. 
1 glas vin/öl/alk.fritt

Alevägen 61 Nol 0303-74 16 66
pizzeriabrandsbo@live.se

Lördagsmiddag!

99:-

Teatervinden presenterar

RÄVFÄLLAN
Ett musikaliskt folklustspel i 40-talsanda

av Christel O. Lindstrand & Kent Carlsson

PREMIÄR

Lördag 17/5 2008 kl. 19:00
SPELPLATS

Repslagarmuseet i Älvängen
FÖRESTÄLLNINGAR

Torsdagar och fredagar kl.19:00 | Lördagar och söndagar kl. 17:00
BILJETTER

140 kr, Allans bokhandel i Älvängen, Repslagarmuseet
samt biblioteken i Surte, Nödinge och Skepplanda

REGI

Vanja Nilsson

www.teatervinden.se/ravfallan

PREMIÄR: Lördag 17/5 2008 kl. 19:00

SPELPLATS: Repslagarmuseet i Älvängen

FÖRESTÄLLNINGAR:
Torsdagar och fredagar kl 19.00 | Lördagar och söndagar kl 17.00
mellan 17/5–15/6 görs 18 föreställningar

BILJETTER: 140 kr, barn under 15 år 70 kr,
och soppa från Hemvärnet ingår.
Köpes hos Allans bokhandel i Älvängen, Repslagarmuseet
samt biblioteken i Surte, Nödinge och Skepplanda

REGI: Vanja Nilsson

Löftet – ett glatt gäng Unga Arrangörer ser fram emot att få ta hand om Marie Picasso. På 
bilden ser ni: Patricia Espe, Nathalie Flodin, Jessica Rodin, Marcus Heffler, Stefan Heffler, Elli-
nor Alexandersson, Kardo Kalkali, Amanda Eidenby och Sara M-Johansson.

Nu släpps biljetterna till seklets arrangemang
– Marie Picasso förväntas dra storpublik till Festivalborg

Nöje


