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ALEBO!
Övriga Sverige köper för fullt!
Du har väl försäkrat dig om en biljett!

ElvisparkenElvisparken
LÖRDAG 16 AUGUSTI, KL 18-01LÖRDAG 16 AUGUSTI, KL 18-01 
FURULUNDSPARKEN, ALAFORSFURULUNDSPARKEN, ALAFORS

PÅ SCEN KL 18.00-01.00PÅ SCEN KL 18.00-01.00
• Uncle Jam ”Vem har glömt förra årets succé”• Uncle Jam ”Vem har glömt förra årets succé”
• Blue’n joy ”Kritikerrosad sångkör med Elvisrepertoar”• Blue’n joy ”Kritikerrosad sångkör med Elvisrepertoar”
• Robert Thore ”No Tjafs” Andersson• Robert Thore ”No Tjafs” Andersson

ENDAST FÖRKÖP, 150 KRENDAST FÖRKÖP, 150 KR (ENDAST 1000 BILJETTER!)(ENDAST 1000 BILJETTER!)

Allans Bokhandel, Nols Färg Ale Torg,Allans Bokhandel, Nols Färg Ale Torg, 
Lisas Salladscafé, www.elvisparken.seLisas Salladscafé, www.elvisparken.se

Fjolårets succé i repris!Fjolårets succé i repris!

FIRMAFEST!
Bjud med personalen på ett storslaget
äventyr i sann Elvisatmosfär!

Entré + grilltallrik: 250:-/st • Endast entré: 150:-/st

För bokning och information kontakta:
Kjell Lundgren 0704-320 307
Tyrone 0708-218 171

Elvis Forever AleC 2
VVS AB www.elvisparken.se

back again!back again!

SURTE. Just nu pågår 
en utställning på Surte 
bibliotek.

Det är medlemmar i 
Surte Fotoklubb som 
visar ett axplock ur sin 
digra samling av foto-
grafier.

Surte Fotoklubb grundades 
redan 1961 av några fotoin-
tresserade från Surte. Natur-
fotografering har varit klub-
bens dominerande inrikt-
ning, men på senare tid har 
flera medlemmar börjat söka 
sig mot ett bredare bildska-
pande.

Med det digitala intågan-

det har fotograferandet blivit 
så mycket mer än att bara 
fotografera. Det gamla mör-
kerrummet har bytts ut och 
blivit en dator. Det kräver ett 
digert datakunnande istället, 
därför har föreningen sett 
det nödvändigt i att förkovra 
sig inom den digitala bildbe-
handlingen.

– Vi satsar på en del olika 
utbildningar, bland annat 
kurser i photoshop, förklarar 
ordföranden, Christer Samu-
elsson.

Surte Fotoklubb förfogar i 
dagsläget över ett 40-tal med-
lemmar, men man har också 
en förhoppning om att kunna 
knyta till sig ytterligare foto-

intresserade.
– Vi fanns med på Alemäs-

san och kom då i kontakt med 
en hel del ungdomar. För-
hoppningsvis blir det några 
som ansluter sig till vår för-
ening, säger Christer Samu-
elsson.

Surte Fotoklubb har med-
lemsmöte på Surte Glas-
bruksmuseum första tors-
dagen i varje månad. Ett par 
gånger om året bjuder man 
också in bildvisare, för att 
ytterligare höja inspirationen 
bland deltagarna.

Fotoutställning på Surte bibliotek

Ordföranden i Surte Fotoklubb, 
Christer Samuelsson, betraktar 
några av de fotografier som finns 
upphängda under ett par veckor 
på Surte bibliotek.

PÅ BIBLIOTEKET
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Frukosten

Hittar du hos oss

En levande vikingagård

LAJVLAJV
Bättre än någonsin – på publikens egen begäran

Lördag 24 maj – kom i tid – undvik kö!Lördag 24 maj – kom i tid – undvik kö!

Torggatan • Älvängen • 0303-74 92 30

Nackspärr, Ischias
Ryggskott, Tennisarm

Företagsmassage (F-skatt finnes)

Elektroterapi, Massage
Akupunktur

Tel. 031-98 11 99
070-777 36 68

Alkalievägen 5c, Bohus

Ring och boka Din tid!
Terapeut Arto. Välkommen!

Ps.

Ge bort ett 

presentkort!

1 tim. behandling 300:-

astmaoallergiforbundet.se

Har du 
astma?

Bli
medlem
du också


