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– gå en yrkesutbildning på Lärcentrum Komvux Ale!

Lärcentrum Komvux i Ale erbjuder nedanstående yrkesut-
bildningar för dig flykting/invandrare:

• Bageri, start v 39
• Lokalvård, start v 37
• Restaurang/storhushåll, start v 39
• Handel (affär, försäljning), start v 41
• Personlig assistent, start v 41

Sök nu!
För mer information och ansökan, ring till yrkes- och 
studievägledare Kenneth Widell på tfn 0303 330 139 eller 
skicka ett mail till kenneth.widell@ale.se. Utbildningarna är 
studiemedelsberättigade. 

Utbildningarna ges i samarbete med kommuner i regio-
nen och är ett ESF-projekt.

Så får du en kreativ kick i höst

Hur ser kulturhösten ut i Ale?
- I höst händer det mycket på kulturfronten i Ale. Vi erbjuder 
något för alla smaker, intressen och personligheter. Vi vill 
att alla våra invånare ska få en kreativ kick. Du kan lyssna 
på intressanta föreläsningar, se konstutställningar, lyssna på 
musik, gå på vernissage och skapa egen konst.

Två föreställningar för barnfamiljer
– För barnfamiljer visar vi två familjeföreställningar, ”Bak-

omtapetenmonstret” som går lördagen den 27 september 
och ”Mira och farfar Åke” som går lördagen den åttonde no-
vember. Båda visas på Ale gymnasium. Familjeföreställning-
arna brukar alltid vara mycket 
välbesökta så jag rekommende-
rar att man är ute i god tid för 
att boka biljetter. 

– Sen erbjuder vi större ar-
rangemang. Konsert i juletid är ett sådant. Andra Generatio-
nen uppträder på Ale gymnasium söndagen den 7 decem-
ber. Andra Generationen var med i Melodifestivalen med 
bidraget ”Kebabpizza Slivovitza”. Bandet startade i Göteborg 
och består av just andra generationens invandrare – söner 
till kvinnor och män som kom till Sverige från Makedonien 
för att arbeta inom industrin.

Finns det något speciellt kulturarrangemang som du kan 
rekommendera i höst?
– Det är svårt att välja men om jag ska puffa extra för något 
så får det bli Älvkultur som är en konstvandring i Göta Älvda-
len. Under två dagar kan du besöka konstnärer och konst-
hantverkare i deras ateljéer och verkstäder runt om i Göta 

Älvdalen. Du kan se allt ifrån keramik, textil, akvareller, måleri, 
blomsterarrangemang, smyckesdesign och rakubränning.

– Master(pieces) är en konstutställning på Glasbruks-
museet som pågår mellan den 6–30 november där elever 
från HDK (Högskolan för design och konsthantverk) visar 
smycken, textil och keramik. Det här är en utställning jag 
längtar efter att se.

– Vill du skratta så ska du se Bröderna Brothers show. De 
leker med ord, sjunger, spelar, spexar och är otroligt roliga. 
Själv skrattade jag så att jag nästan grät. De uppträder på Ale 
gymnasium onsdagen den första oktober.

Varför behövs kultur?
– Utan kultur skulle livet bli så 
otroligt tråkigt. Jag brukar göra 
en liknelse med ett rum. Föreställ 
dig ett tomt, naket och vitt rum. 

Inte speciellt kul. Men om du hänger upp gardiner, ställer in 
ett bord och sätter på en skiva med musik – det blir genast 
trivsammare. Så är det med kultur. Det är det där extra, den 
där färgklicken vi behöver i våra liv. 
– Att se en utställning, höra en intressant föreläsning eller 
delta i en konstaktivitet är allt sådant som ökar din kreativi-
tet. Du upptäcker fler infallsvinklar, får nya tankar och stärker 
din problemlösningsförmåga.

Skriv ut kultur på recept
– Jag tycker att man borde skriva ut kultur på recept. Jag är 
säker på att det är bra för de som har depressioner, ångest 
och andra liknande problem.
– Kultur står för glädje, skapande och livslust. 
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”skriv ut kultur på recept”
Ewa Ljung, konstkonsulent
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1. Ewa Ljung, konstkonsulent i Ale kommun    2. Musikteatern ”Secka stjärnor”    3. Martin Almqvist, fotograf    4. Glasbruksmuseet    5. Kletzmermusik    
6. Familjeföreställningen ”Mira och farfar Åke”    7. Master (pieces). 

I höst kan du bli berikad och inspirerad av konst, föreläs-
ningar, teater, musik och dans. Ale erbjuder över 30 olika 
kulturarrangemang. Du som är vuxen, barn, ungdom, 

senior eller junior – det finns något för alla. Ewa Ljung, 
konstnär och konstkonsulent i Ale kommun, ger dig de 
hetaste tipsen på vad du inte bör missa i höst. 

Ett urval av höstens arrangemang:
• Tillsammans, utställning av Åke och Marie Sundegren, Repslagarmuseet, 8/10–2/11
• Feng shui i hemmet, Monica Nylén, fengshuikonsult, Ale gymnasium, 23/9 kl 19
• Orientalisk afton med libanesisk meza hela kvällen, Folkets hus i Nol, 27 och 29/9
• Hur välja bli klimatsmart? Anders Lund, miljöpedagog, Ale gymnasium, 8/10 kl 19

Mer info hittar du 
i foldern ”Kultur i 
Ale”, som finns på 
biblioteken och 
på ale.se. För mer 
info ring på tfn 
0303 33 03 49 Fler nyheter från Ale kommun hittar du på ale.se

Du som är flykting eller invandrare


