
SURTE. I veckan bjöd 
Ale Musikskola på sin 
årliga musikföreställ-
ning.

För första gången tog 
samtliga kommunens 
tredjeklassare del av 
arrangemanget.

Årets upplaga hade 
Astrid Lindgren som 
tema, till publikens 
stora förtjusning.
Ale Musikskola har för vana 
att bjuda in alla kommunens 
elever i årskurs tre till musik-
föreställning i Smyrnakyrkan 
Älvängen respektive Surte 
missionskyrka. Responsen 
brukar bli god, men aldrig 
t i d i g a r e 
har upp-
slutning-
en varit 
h u n d r a -
procentig 
vilket var 
fallet den 
här gången.

– Det innebär i runda tal 
350 elever. Fantastiskt kul att 
så många ville komma och se 
vår föreställning, säger Elli-
nor Emilsson på Ale Musik-

skola.
Fler elever än brukligt 

deltog också i föreställningen. 
På onsda-
gens fram-
trädan-
de i Smyr-
nakyrkan
körade
elever från 
Garnvin-

deskolan och på torsdagen var 
det barn från Nödingeskolan 
som äntrade scenen. Tillsam-
mans med lärare från Ale Mu-
sikskola bjöd de på en 40 mi-

nuter lång resa genom Astrid 
Lindgrens sagovärld. Väl-
kända figurer med tillhöran-
de melodier avlöste varandra. 
Lisabeth från berättelsen om 
Madicken, alias Amalia Häger 
från årskurs 6 på Madensko-
lan, lotsade oss igenom före-
ställningen på bästa tänkba-
ra sätt.

– Det är roligt för barn att 
se andra barn uppträda. Det 
fanns en identifikationsstrate-
gi bakom det upplägget, säger 
Ellinor Emilsson.

– De här båda musikföre-

ställningarna ger oss positiv 
energi, i den annars så bekym-
mersamma situation som Ale 
Musikskola befinner sig i. Det 
ekonomiska läget är allt annat 
än bra, men trots besparing-
arna ska vi kunna ta emot yt-
terligare elever i verksamhe-
ten, säger Ellinor.

På torsdagskvällen inbjöds 
också föräldrar och barn från 
skolår 2 och uppåt till instru-
mentvisning på Röda scen i 
Ale gymnasium.
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Finn fem fel!

Tävla och vinn cirkusbiljetter!
Hitta de fem felen på cirkusbilderna ovan och du har 

chans att vinna biljetter till landets bästa cirkus!

Biljetter till Cirkus Maximums föreställning står på spel!
F.d. tennishallen i Nödinge

måndagen den 28 april kl 19.00

Så här gör du:
Jämför bilderna ovan och hitta 
de fem fel som fi nns i den högra 
bilden. Ringa in felen tydligt 
och sänd in hela annonsen till: 
Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 
446 33 Älvängen senast fredag 
den 18 april. 
Märk kuvertet ”Finn fem fel”. 
Vinnarna får biljetter per post.

Ett samarbete mellan

och Tidningslogo

Sänd in hela annonsen senast 18 april!

Namn

Adress

Postadress

Föreställning och datum 

Flyg- & hotellpkt t. de flesta
större städer i Europa/USA!
Flyg + 3 n   
***htl från.... 2985:-
Gäller hela året vid bokn i god tid

FOTBOLLSRESOR
Alla matcher i 

Spanien och England.
Unikt - Chelsea!
Officiellt Chelsea-paket:

Bo och ät på Chelseas eget 
4-stj htl fr. 4985:-

Reykjavik................ fr. 5985:-
SPA-resor................ fr. 7985:-
Rundresor ............ fr. 14985:-
Kalifornien-Las Vegas 
13 d 7/9, 26/10, 28/12...23985:-
New York-Washington 9 d
3/5, 19/6, 24/9, 25/10,
29/12................. 18985:-
Minnesota 9 d 3/5, 19/6, 
25/9, 9/10..................... 18985:-

CITY-
SPECIALISTEN

ISLAND & USA

MED RESELEDARE

Du får en fantastisk naturupplevelse och nyttig motion!

Kom med!
Söndagen 4:e maj 2008

Mer info och anmälan: 
www.vattlefjall.se eller 0303-22 99 90

Musikföreställning med Astrid Lindgren-tema
– Alla tredjeklassare tog del av arrangemanget

Blockflöjt var ett av alla deBlockflöjt var ett av alla de 
instrument som publikeninstrument som publiken 
fick lyssna till.fick lyssna till.

Amalia Häger som Lisabeth, Amanda Hansson som Madick-
en, och Alice Lermalm som drängen Alfred svarade för vacker 
sång.

När Ale Musikskola genomförde sin traditionella musikföre-
ställning var temat Astrid Lindgren.

I SURTE
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Hedra minnet av en anhörig eller vän. 

Sätt in din minnesgåva på 

PG 90 05 46-3

Cancer & Trafi kskadefonden

Skriv den avlidnes namn, vem det är 

ifrån samt en adress dit minnesbladet 

kan skickas eller kontakta oss

08-522 00 100     www.ctrf.se

>> Det är roligt för barn att 
se andra barn uppträda. Det 

fanns en identifikationsstrategi 
bakom det här upplägget. <<


