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STARRKÄRR. Skratta 
& Sjung blev en for-
midabel succé när det 
arrangerades för allra 
första gången i våras.

Starrkärrs bygdegård 
var fylld till sista plats 
när Lennart Thorstens-
son hälsade välkom-
men.

Söndagen den 5 okto-
ber är det dags igen 
– nu med Leif Randers i 
huvudrollen.

Faktum är att Leif Ran-
ders var tänkt som gästartist 
vid premiären för Skratta & 
Sjung. Den gången tvingades 
emellertid vitsarnas mästare 
att lämna återbud på grund 
av sjukdom. Han ersattes då 
av Flottans Kavaljerer från 
Göteborg.

– Nu mår Leif prima igen 
och har lovat att komma till 
oss. Det ser vi fram emot, 
säger Lennart Thorstensson 
som agerar programledare.

Skratta & Sjung är ett sam-
arrangemang mellan Starr-
kärrs Bygdegårdsförening, 
Starrkärr-Kilanda Hem-
bygdsförening och Studieför-
bundet Vuxenskolan i syftet 

att skapa en musiktradition 
på landsbygden och samti-
digt låta allmänheten ta del 
av den stolta bygdegårdskul-
turen. Tanken är att arrang-
era ett par tillställningar per 
säsong.

– Vi kunde inte fått en 
bättre start. Den goda upp-
slutningen i våras var ett bevis 
på att vi hittat ett koncept som 
tilltalar aleborna, säger Inga-
Britt Karlbom på Studieför-
bundet Vuxenskolan och tilli-
ka ordförande i Starrkärr-Ki-
landa Hembygdsförening.

– Lennart Thorstensson är 
ett säkert kort som går hem 
hos publiken, tillägger Inga-
Britt.

Biljetterna till höstens 
Skratta & Sjung släpptes i 
torsdags. Att döma av försälj-
ningen så här långt lär det bli 
fullsatt i Starrkärrs bygdegård 
den här gången också.

– Förutom allsång kan jag 
utlova många goda skratt. 
Leif Randers är en rolig 
person som är en hejare på 
att berätta historier, avslutar 
Lennart Thorstensson.

Dags att skratta och sjunga igen
– Lennart Thorstensson får sällskap av Leif Randers

Söndagen den 5 oktober är det åter dags för Skratta & 
Sjung. Lennart Thorstensson kommer att agera konferencier 
och samtidigt leda allsången.

Foto: Gun Mattsson
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Radisson SAS Jutlandia 
Hotel ★★★★   
Frederikshavn är avslappnande Dan-
mark när det är som bäst och närheten 
till Sverige har i alla år lockat hit shop-
pingglada turister. Staden gör hela 
tiden insatser för att komma på världs-
kartan med sina nytänkande idéer inom 
turistområdet. Man har skapat en 
spännande atmosfär med flera möjlig-
heter och upplevelser som kommer alla 
tillgodo: Golfbanor, gågatan med sina 
många butiker och ett levande nattliv 
i kombination med närheten till havet. 
Bo på stadens stilfulla 4-stjärniga 
Radisson SAS Jutlandia Hotel med en 
formidabel utsikt över hamnen, från det 
att solen går upp över frukostbuffén 
och kastar ljus över vindkraftverken tills 
ni ska njuta av Restaurang Gråandens 
praktfulla menyer på kvällen.  

Valfri ankomst fram till 18.12.2008.
OBS: På följande datum ersätts 
middagen av hotellets julbord: 
28.+29.11., 5.+6.12. och 12.+13.12.

Pris per pers. i dubbelrum

1.599:-
• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 2 x 3-rätters middag
• 1 välkomstdrink på John Bull

Kör-själv-resor med

”Dejlige” Danmark

www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84  
Öppet vardagar kl. 8.00 - 15.30. 

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

BESTÄLL NU PÅ:

   
  Teknisk arrangör:

Barnrabatt: v. 2 betalande vuxna.
Expeditionsavgift kr. 60:-.

På upptäckt i Schwerin

Enkelrum kr. 1.699:-. Avbeställningsskydd: Per vuxen kr. 65:-/Per barn kr. 45:-.  

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 3 x 3-rätters middag/buffé
• 1 x välkomstdrink
• Vin och fruktkorg på rummet 
   vid ankomst

Pris per pers. i dubbelrum

 1.249:-
4 dagars semester på 3-stjärnigt 
hotell i Leezen vid Schwerinersjön

Kochs Hotel ★★★

En upptäcksresa i Mecklenburg-
Vorpommerns gamla byar och prakt-
slott rymmer en mängd av svensk 
historia från tiden då området var 
under svenskt herredömme på 1600- 
talet. Detta områdes stora attraktion 
är den gamla kulturstaden Schwerin. 
Från ert trevliga hotell i byn Leezen 
vid Schwerinersjöns östliga sida är 
det bara 12 km till Schwerin, där sta-
dens berömda ”törnrosaslott” inne 
i centrum tronar på en ö ute i sjön. 
Både slottmuséet och slottsparken 
är en stor upplevelse men kom även 
ihåg stadens Staatliches Museum 
som har en av de största holländ-
ska samlingarna med verk av bl.a. 
Brueghel, Rembrandt och Rubens. I 
centrum finns det dessutom massor 
av möjligheter för shopping eller 
en öl på en trevlig torgplats med 
parasoller och utomhusservering 
i solen. 

4 dagars semester på 4-stjärnigt 
hotell i Frederikshavn

Ankomst: Torsdagar och söndagar 
fram till 25.12.2008 samt i perioden 
4.1.-28.5.2009.

Hotel Temperance

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-6 år gratis

 i förälders säng.
Max. 1 barn 7-14 år ½ pris 

i förälders rum.

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis 

i förälders säng. 
Max. 2 barn 6-14 år ½ pris

 i förälders rum.

Som läsare av Alekuriren får du 
dessa speciella läsarerbjudande.
Upplys reskoden vid beställning 
– så får du automatiskt rabattpriset.

Enkelrum kr. 2.399:-. Vuxen i extrasäng kr. 1.249:-. Endast slutstädning.
Avbeställningsskydd: Per vuxen kr. 65:-/Per barn kr. 45:-.  

Kochs Hotel

Radisson SAS Jutlandia Hotel

Sista chansen – beställ nu!

Räfsa till kalufsen
och damma av stövlarna

Lördagen den 27 september 
bjuder vi in till en riktig

och svänger våra lurviga till tonerna av 

Drängarna och Trinity
DJ Tompa

Tid 20.00 – 02.00
Entré 160:-. Fri entré för matgäster.
Boka bord på 0303-109 70.
Läs mer på www.farshatt.se 

P.S. Cowboyhatt och 
lantlig klädsel skördar extra stora 

framgångar i baren. D.S.

I showen Vardagsglitter, 
som visas i Ale gymnasium 
onsdagen den 1 oktober, vill 
bröderna Alf, Ralf, Rolf, 
kusin Douglas och morbror 
Glenn sätta lite guldkant på 
tillvaron. Varför inte göra 
en frivolt när man ska byta 
tv-kanal? Diska med tända 
stearinljus? Hjula på väg ut 
med soporna? Eller byta 
dammsugarpåse till musik? 

Det blir låtar och sket-
cher och så blir det wailsko-
la. För Robert W Ljung 
(Alf), Per Umaerus (Ralf), 
Sverker Stenbäcken (Rolf), 
Stefan Sandberg (kusin 
Douglas) och Michael 
Krönlein (morbror Glenn) 
har showandet i Bröderna 
Brothers blivit ett måste. En 
flykt från den verkliga verk-
ligheten in i en uppdiktad 
värld som ofta är slående lik 
den riktiga. 

Bröderna Brothers är en 
perfekt mix av buskis och 
smart komik. Det är lika 
delar crazy-gags och tänk-
värda låtar och en påhit-
tighet som är otroligt av-

undsvärd. Bröderna dubba-
de till tyska är sanslös. Tänk 
bara att knappt hinna sätta 
sig förrän bröderna Alf, Ralf 
och Rolf börjar med pep-
ping: ”Du är bra”. Att man 
duger någonting till bara 
genom att ta kliven upp på 
en spårvagn.

Det finns något ljuvt, 
varmt över Bröderna Brot-
hers. Skämt med runda 
hörn, utan ironiska gliring-
ar och elaka stick. Det är 
unikt. Det handlar om lek 
med svenska ord som är i 
paritet med Hasseåtage och 
Povel Ramel. En fyndighet 
med popmusik som tange-
rar Robert Brobergs. Och 
dessutom en humor som är 
varm, innerlig, egensinnig, 
fullständigt sanslös samt all-
deles befriat galen. Har man 
inte roligt i det här sällska-
pet har man aldrig roligt.

Produktion genom Musik 
i Väst. Föreställningen ar-
rangeras av Teaterförening-
en i Ale och ABF.

���

Bröderna Brothers 
gästar Ale gymnasium
– En show med låtar, snack 
och dans 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

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

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

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

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

Ewa Ljung som säkert 
jobba den här kvällen...

Årets julkonsert blir ock
något alldeles extra. Dire
från årets melodifestiv
hämtas Andra Generatio
Bandet som slog igenom m
Kebabpizza Slivovitza är h
vudnumret när julen firas 

Som vanligt är höst
också kryddad med ett an
föreläsningar, familjeför
ställningar och utställnin
ar. Konstvandringen Älvku
tur äger rum i helgen (se s
parat artikel).
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OS-tema invigt på
Ahlafors Fria Skola

Späckad 
kulturhöst 

Bröderna Brothers kommer till Ale gymnasiumBröderna Brothers kommer till Ale gymnasium 
onsdag 1 oktober. Sanslöst roliga är det generellaonsdag 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

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

Faksimil från Alekuriren v38.

Stöd Astma- och Allergiförbundets
Barnallergifond Pg 90 09 06-9


