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NÖDINGE. Klasskompi-
sarna Andreas Kortini-
emi och Isabelle Sand-
berg ska skapa en före-
ställning till förmån för 
Cancerfonden.

Förberedelserna har 
inletts och nu efter-
lyses artister i olika 
genrer och åldrar.

– Vi hoppas på en 
blandning av smått och 
gott, säger Andreas.

Andreas och Isabelle går i Es 
3a på Ale gymnasium. Till-
sammans håller de på med 
ett projektarbete som ska 
mynna ut i en föreställning 
till förmån för cancerforsk-
ningen.

– Vi för diskussioner med 
Cancerfonden. Jag hade en 
farmor som insjuknade i 
cancer och som tyvärr dog 
i somras. Av den anledning-
en ligger cancerforskningen 
mig väldigt varmt om hjär-
tat, säger Isabelle Sandberg 
till Alekuriren.

Föreställningen, som ska 
äga rum i Ale gymnasium 
till våren, ska förhoppnings-
vis generera en del pengar till 
framtida forskning.

– Entréintäkterna går oav-
kortat till Can-
cerfonden. Dess-
utom hoppas vi 
att någon repre-

sentant därifrån kommer att 
finnas på plats i en monter. 
En tanke finns också att ordna 
med insamlingsbössor, säger 
Isabelle.

Nu vänder sig arrangören 
till alla de som vill agera på 
scenen i samband med före-
ställningen i Ale gymnasium. 
Det gäller gammal som ung.

– Det kan vara någon som 
är bra på att spela instrument, 
måla eller jonglera. Det spelar 
ingen roll vad det är, huvud-
saken är att det är underhål-
lande för publiken. De som 
är intresserade gör enklast 
i att höra av 
sig till någon 
av oss två. 
Repetitioner-
na kommer 
att ske i Pe-
larteatern i 
Alafors och 
ta sin början 
i november, 
säger Andre-
as Kortinie-
mi och avslu-
tar:

– Det enda 
kravet som 
vi har är att 
alla deltaga-
re ställer upp 
ideellt.

Föreställning till förmån 
för cancerforskningen
– Andreas och Isabelle gör 
gemensamt projektarbete 

Andreas Kortiniemi och Isabelle Sandberg i Es 3a på Ale 
gymnasium gör ett gemensamt projektarbete som ska 
mynna ut i en föreställning till förmån för cancerforskning-
en.

SKEPPLANDA. Larmet 
fyller 30 år.

Det firas med en kon-
sert i Smyrnakyrkan, 
Älvängen, lördagen den 
18 oktober.

– Det blir gratis 
inträde jubileumsdagen 
till ära, säger ordföran-
den Kent Karlsson.

Den anrika blåsorkestern 
började faktiskt som en gi-
tarrkvintett. Sone Dahlnäs 
som undervisade på musik-
skolan drog ihop en samling 
lärare på Alboskolan. De spe-
lade bland annat på skolav-
slutningar.

– Sedan kom blåsin-
strumenten in i bilden och 
namnet på ensemblen änd-
rades till Skepplanda blåsor-
kester – Larmet går. Vi har 
valt att behålla Larmet, säger 
Göran Mårtensson, som 
fungerat som dirigent under 
28 av de 30 åren.

Ett 20-tal medlemmar 
ingår i Larmet, som lörda-
gen den 18 oktober firar sitt 
30-årsjubileum med en gra-
tiskonsert i Smyrnakyrkan.

– Vi har inte kvar några 

originalmedlemmar, men vi 
tänker bjuda in dem i sam-
band med jubileet. Många i 
orkestern har emellertid varit 
med en under lång tid, säger 
Göran Mårtensson.

Larmet har en bred reper-
toar, men har en specialitet i 
svängmusik. Det blir mycket 
jazz när orkestern är runt på 
sina spelningar.

– Det har blivit så, säger 
Göran Mårtensson.

På jubileumskonserten 
kommer publiken att få upp-
leva en musikalisk resa med 
stycken hämtade från tre de-
cennier.

– En hel del gammalt, men 
även lite nytt, säger Mårtens-
son.

Vad är det bästa med att 
leda Larmet?

– Det är en bra gäng såväl 
musikaliskt som socialt. Vi 
har väldigt roligt tillsammans. 
Finns det fler som önskar vara 
med oss är de hjärtligt väl-
komna, avslutar Göran Mår-
tensson.

Larmet firar 30-årsjubileum
– Bjuder på konsert i Smyrnakyrkan

PÅ REPETITIONEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Larmet under ett av sina repetitionstillfällen i Skepplanda 
bygdegård. Den 18 oktober bjuder orkestern på en jubileums-
konsert i Smyrnakyrkan, Älvängen.

Dirigent Göran Mårtensson.Kent Karlsson spelade trumpet i blåsorkestern i slutet av 
70-talet. Numera är han ordförande i Larmet och ska agera 
konferencier i samband med ju-
bileumskonserten.

D
AG

ENS LUNCH59:-
Vardagar 11-14

•Husmanskost
•Pizza•Pasta

•Kebab•Sallad
Trubadur: DFEIFF
Lördag 4/10 kl 21-01

Restaurang
&Pizzeria

Alevägen 61 Nol 0303-74 16 66
pizzeriabrandsbo@live.se

PÅ ALEGYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Skepplanda församlingshem

lördag 4 okt kl 9-11

”Guds fingeravtryck i Skapelsen”,
Ingegärd och Johanna Henricsson

Med bilder och musik berättar Ingegärd om 
glimtar av Gud mitt i vardagslivet.  
Johanna spelar.

Frukostkostnad 40:- per person. 
Ingen anmälan

Frukostcafé
för kvinnor

Yytterligare information: 
0303-33 81 36
www.skepplandaforsamling.nu

Nästa frukostcafé lör
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