
För den som mäktar med 
att ta del av allt som höstens 
digra kulturkalender erbjuder 
är att gratulera. Men för att 
klara det krävs en på förhand 
nästan tom kalender – kultur-
programen avlöser nämligen 
varandra i höst.

Det börjar redan denna 
onsdag med en humorfylld 
föreställning i Skepplanda 
bygdegård. Det är Regionte-
ater Väst som i "Plocka potä-
ter i kostym", skojar om tiden 
då landsbygd byttes mot stad 
och om våndan att ta över 
gården mot möjligheten att 
finna lyckan i stan.

– Det känns som att den 
kommer att passa perfekt i 
Skepplanda bygdegård. Äldre 

i publiken kommer säkert att 
känna igen sig, säger Ewa 
Ljung.

Idén att förlägga kultur-
arrangemang utanför Ale 
gymnasium fortsätter såle-
des. I Nols Folkets hus blir 
det orientalisk afton vid två 
tillfällen i höst, 27 september 
och 29 november.

– Det är ett spännande 
samarrangemang med Den 
mångkulturella föreningen i 
Ale. Det blir magdans och le-
vande arabisk musik, berättar 
Ewa Ljung.

Surteborna får besök av vis-
sångerskan, Louise Schultz, 
i oktober.

–Det är ett arrangemang 
som vi har förlagt på efter-

middagstid för att attrahera 
den äldre målgruppen.

De mer publika evene-
mangen ges i Ale gymnasi-
um. Bland annat kommer Ulf 
Dohlsten med flera att fram-
föra ett musikaliskt äventyr. 
Det är Teaterföreningen i Ale 
som har hittat denna folkkära 
föreställning med musik och 
poesi från våra riktigt stora 
namn i Kultursverige, Kent 
Andersson, Tage Daniels-
son och Evert Taube. Lägg 
Sêcka stjärnor på minnet, den 
6 november är det dags.

Innan dess har musikvän-
nerna bjudits på Kletzmer-
musik. Torsdagen den 16 ok-

tober kommer musikskolans 
lärare och elever tilsammans 
med Salomon Helperin och 
hans kamrater att bjuda på 
den östeuropeiska folkmusi-
ken, kletzmer.

Musikskolan
– Musikskolan samarbe-
tar under ett antal veckor 
med Salomon. Tillsammans 
skapar de föreställningen som 
sedan blir offentlig. Det kan 
bli något alldeles extra, lovar 
Ewa Ljung.

Redan den 1 oktober ljuder 
den stora kulturkanonen. På 
scen i Ale gymnasium; Brö-
derna Brothers. Ibland kan 

ett citat från pressen räcka 
långt. Så här skrev Göte-
borgs-Postens recensent:
Okej, jag ger mig och gör 
vågen. Jag äääälskar Bröder-
na Brothers...vilka killar... 
Monty Python på svenska 
liksom...Trots att skrattryn-
kor och smilmuskler värker vill 
vi ha mer. Mycket mer. Vilka 
ovationer”.

– Jag måste erkänna att 
jag redan har sett dem och 
även om jag ska vara neutral 
så måste jag säga att Bröder-
na Brothers är helt suveräna. 
Vi skrattade hela kvällen. Det 
känns jättekul att de kommer 
till Ale gymnasium, berättar 

Ewa Ljung som säkert lär 
jobba den här kvällen...

Årets julkonsert blir också 
något alldeles extra. Direkt 
från årets melodifestival 
hämtas Andra Generation. 
Bandet som slog igenom med 
Kebabpizza Slivovitza är hu-
vudnumret när julen firas in.

Som vanligt är hösten 
också kryddad med ett antal 
föreläsningar, familjeföre-
ställningar och utställning-
ar. Konstvandringen Älvkul-
tur äger rum i helgen (se se-
parat artikel).
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Ahlafors Fria Skola invigde i förra vecka ett 
OS-tema. Eleverna ska under tre tillfällen 
arbeta tillsammans i åldersblandade grup-
per med både teoretiska övningar och prak-
tiska grenar. Varje grupp ska tillsammans 
forska om sitt respektive land samt allmän 
OS-historia. Finalen äger rum på Kongevi 
idrottsplats då de olika länderna tävlar i ut-
valda grenar. Gruppens gemensamma pre-
station är den viktiga, inte den enskildes.

OS-tema invigt på OS-tema invigt på 
Ahlafors Fria SkolaAhlafors Fria SkolaStartskott för höstens

Torsdag 18 september på Ale Torg

14-17 Hälsodisk
utanför Kvantums entré med Hanna 
Settergren & Lena Ullman.
Dagens gäst: Matkonsult Eleonor 
Schütt, Hushållningssällskapet.
På plats fi nns också Hasse Andersson 
från P4 Radio Göteborg.

15.00 Invigning av Hälsospåret
En promenad på 2,5 km. Start och 
mål vid Medborgarkontoret.
Konditionstest eller poängpromenad. 
Du väljer själv! Ann-Sofi e Jonsson 
fi nns på plats och svarar på frågor.

Uppstart av Aktivitetskampanjen. 
Hämta Ditt kort i Hälsodisken!

Välkomna!

LE KOMMUNA

Möte med
ALE

DEMENSFÖRENING

Måndag 22 september kl 19.00
Församlingshemmet i Skepplanda

Bland annat ser vi en fi lm om frontallobsdemens

Välkomna!
Nästa föreläsning: 20/10 i Nödinge

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:-

Späckad 
kulturhöst 

Bröderna Brothers kommer till Ale gymnasium Bröderna Brothers kommer till Ale gymnasium 
onsdag 1 oktober. Sanslöst roliga är det generella onsdag 1 oktober. Sanslöst roliga är det generella 
omdömet.       Foto: Peter Lloydomdömet.       Foto: Peter Lloyd

NÖDINGE. Spartider i all ära, hösten erbjuder ändå 
en späckad kalender med kulturevenemang.

– Det är ett bra och varierande program, utan 
tonvikt på något särskilt. Lite av varje och något 
för alla, säger konstkonsulent, Ewa Ljung.

Höstens hetaste tips: Bröderna Brothers den 1 
oktober.

OCKSÅ BRODER

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Allt från Kebabpizza till Brö-
derna Brothers, Ulf Dohlsten 
och Kletzmermusik


