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LOPPIS
på Ale-Gården i Nygård
Lördag 24 maj kl 10-15

Nu kan du boka loppis-bord på 
Ale-Gården och bli av med sånt 
som du inte har någon nytta av.

Boka senast 21/5 
till Anita 0520-66 21 14

Pris/bord 50 kr
Cafeteria fi nns

fr. 35:- /bit

Nya öppettider 
fr.o.m. 19 maj
Mån 9-15, tis 9-17,

ons 10-18, tor 10-18,
fre 9-15, lör 10-15

NYHET!
Smörgåstårtor

Sallader,
smörgåsar, café, 

bakverk,
baguetter

Albotorget Skepplanda

0303-33 88 78

Välkomna

Repslagarmuseet 0303-74 99 10
www.repslagarbanan.se

Veteranbilsbesök av MOG, 
Morgan Owners Group of Sweden

Lördag 24 maj kl 11.00 - 13.00 besöks 
museet av cirka 60 Morgan-bilar

Café och butik är öppna

I samarbete med

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:-

Grease – så suveränt bra
ÄLVÄNGEN. Arosenius-
skolans första år utan 
en Soaré i maj klarade 
sig utmärkt.

Ersättaren – musika-
len Grease – tog publi-
ken med storm.

– Oj, vad bra det var! 
Har vi fått en scenskola 
i Ale?

Soarén som i drygt 30 år har 
varit Aroseniusskolans stolt-
het bytte i år form, men even-
tuella intäkter går fortfarande 
till Barncancerfonden. Istället 
presenterades något nytt –en 
musikal. Valet föll på Grease 
och i det fullsatta kulturhuset 
i Älvängen fanns det nog inte 
någon som tyckte att det var 
ett felval. Den var som klippt 
och skuren för Aroseniussko-
lans teatergäng.

I huvudrollerna såg vi Jonny 
Björnhager som Danny 
och Linnéa Johansson som 
Sandy. Det hade tagit rollerna 
på allvar och var minst lika 
bra som originalen. Ensem-
blen kryllade av talanger, de 
flesta med en komisk ådra, så 
det var alltid nära till skratt. I 
en av scenerna hade den tuffa 
cadillacen hade bytts ut mot 
en klassisk Push-moppe.

Fortsätter det så här 
kommer vi inte att sakna 
Soarén.

Kvällens sångfågel, Linnéa Johansson spelade Sandy, och 
axlade huvudrollen på bästa sätt. När Linnéa Ingelsbo var på 
scen var det alltid nära till skratt. 

Jessica Albeus, Linnéa 
Ingelsbo och Amanda 
Johansson – så coolt 
det kan bli med solglas-
ögon och rosa...

Stenhårda och svinfräcka. Fr v: Hampus Eriksson, Jonny Björnhager och Linus Palmgren.

Johannes Runemark bjöd på 
kvällens höjdare: CCC amoll.

Ojdå, är det redan vår. Fr v: Nicolas Lines, Kevin Edfeldt, 
Rahel Faraj.

PÅ GREASE

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Mingelbilder Festivalborg -08
Eldrimner bjöd på den hårdaste musiken.

Publikfavoriter. Grabbarna i Doris Discotheque 
gjorde ingen besviken.

Yngst på scen. Tredje blommans värld Yngst på scen. Tredje blommans värld 
charmade de flesta med en soft stil.charmade de flesta med en soft stil.

Marie Picasso, Festival-
borgs största lysande 
stjärna, men hon hade 
bra konkurrens.

Thomas Olesen och 
vaktbolaget, Internatio-
nell säkerhetsservice 
fick mycket beröm för 
sin insats.


