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Film är större än TV!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0303-74 13 25, 330 396 endast biodagar

E-post: folkets.hus@telia.com

Välkomna

www.alefolketshus.se

Berättelsen om

Narnia
Prins Caspian

Söndag 12/10 kl 18.00

Från 11 år. Entré 70:-
Uppföljarens kropp byggs ut med
ådror av svarta intriger, brutala

strider och tvivlet hos berättelsens
huvudpersoner. Narnierna har kniven
på strupen och den vuxna delen av
publiken rycks med i spänningen.

• Individuell ridundervisning för 
dig utan egen häst. 

• Hästar uthyres. Lektioner ingår.

• Hästar och ponnyer mottages 
för utbildning i dressyr.

• Dressyrträning för dig med 
egen häst.

STALL ALFHEM

www.stallalfhem.se
Bethine Levin tel: 070-5918518

Dipl Ridinstruktör / C-tränare i dressyr

Mycket välutbildade hästar

NÖDINGE. Bröderna 
Brothers skulle bjuda 
på konsert i Ale gym-
nasium i onsdagskväll.

Istället tog de med 
publiken på en resa 
hem till deras vardags-
rum, tvättstuga och 
kök.

Det visade sig att 
Bröderna Brothers inte 
bara var artister, utan 
också vardagsastro-
nauter med vardagsak-
robatiska som moders-
mål.

Det var humor från första till 
sista stund. Med enkla knep 
och ett lättsamt sätt skapade 
Bröderna Brothers snabbt en 
nära relation till publiken i 
teatersalongen.

– Jag känner igen många 
av er. Tack för senast. Hej, 
Gunnar! Tack för gitarren 
som vi fick låna för 20 år 
sedan. Du ska få tillbaka den 
– när vi hittrt den, säger Ralf 
inledningsvis.

Det är en avslappnad 
stämning på scen och alla 
medverkande ser ut att trivas 
med att förgylla tillvaron 
med humor. Ordvitsarna är 

många och publiken både 
gapskrattar och flinar mellan 
raderna. Det är komik, 
underhållning och artisteri 
på en alldeles förträfflig nivå 
mitt i veckan.

Bröderna Brothers skapar 
en personlig relation till oss 
alla i salongen. De berättar 
om sina närmaste vänner, 
däribland en viss Stig 
Vetlin.

– En hyvens prick, en kille 
du kan lita på, slita på – ja 
till och med skita på, sjunger 
bröderna.

Stig har träffat en tjej. 
Agneta heter hon, men 
kallas Annelie.

– När det tog slut ville hon 
inte träffa Stig mer och bytte 
därför namn till Agnelie. 
Det gick åt väldigt mycket 
tipex på dörren, avslöjar 
broder Alf.

Vardagsastronauter
De berättar också om sin fal-
lenhet för att lätta upp varda-
gen med lite akrobatik. Brö-
derna Brothers säger sig vara 
vardagsastronauter vad de nu 
har med akrobatik att göra…

– Där normala människor 
lämnar in sina returburkar  

brukar vi tävla om att stoppa 
ner armen så långt det går 
och så länge vi lever tycker 
vi det är kul. Vi brukar också 
kasta porslin på varandra när 
vi ska diska. Det blir liksom 
roligare om det händer 
någonting, menar Ralf, den 
näst yngste brodern.

Sjunger upp till opera
Bröderna Brothers låter oss 
lära känna fler lustigkurrar. 
De varnar bland annat för 
Torsten i sången ”Torsten är 
bäng”, men avslöjar avslut-
ningsvis att de aldrig har träf-
fat honom. Humor.

Efter en timme sjunger de 
fem upp till opera. De berät-
tar att det faktiskt är en ope-
raföreställning som de har 
bjudit in oss till.

– Det hoppas jag att ni har 
förstått å andra sidan gör det 
inget om ni inte har förstått 
det, för den är inte längre än 
fyra timmar. Hoppas ni har 
kissat, påpekar Alf.

– Den här operan repete-
rade vi in i Stigs lägenhet i 
Majorna. De tog för övrigt 
fyra år och alla grannar har 
hört den. När Stig skulle 
flytta hem igen efter fyra år 
så ville inte värden det. Han 
ville inte att någon av oss 
skulle bo kvar i området, 
kontigt nog.

Så håller det på och det 
känns aldrig som en före-
ställning med en början och 
ett slut. Det känns som att 
vi bara kommer in i deras 
vardag, hälsar på och får ta 
del av all deras humor i deras 
något annorlunda liv. Efter 
75 minuter får vi inte se eller 
höra mer. Det är dags att gå 
hem. Motvilligt, men det 
går ju omöjligt att tvinga sig 
kvar hemma hos någon – i 
vardagen – en onsdagkväll 
– inte ens om det precis har 
uppstått världens starkaste 
syskonkärlek.

Spelmanslaget
Kafferast

Underhållning ~ Tävling
Allsång ~ Dans

Fredagen den 14 nov kl 19
Lördagen den 15 nov kl 19
SKEPPLANDA BYGDEGÅRD

Entré inkl. kaffe i pausen: 100 kr
Biljettförsäljning

0303-337030, 337522
0704-671015

Dags för 
KAFFERAST igen!

Arr: Surte Bohus biblioteks- och
kulturförening. Surte  bibliotek

Surte kulturhus
lördag 25 okt

Barnteater Kl 11.00

”Pettson & Findus”
Biljetter 20:-/st 

säljs på Surte bibliotek.

Fiskdamm, café, 
bokförsäljning

Bröderna Brothers 
– Suverän vardagskomik

Per Umaerus – Ralf, gitarr och vokalist Robert W Ljung – Alf, klaviatur Sverker Stenbäcken – Rolf, trummis Stefan Sand-Per Umaerus – Ralf, gitarr och vokalist Robert W Ljung – Alf, klaviatur Sverker Stenbäcken – Rolf, trummis Stefan Sand-
berg, kusin Douglas, gitarr och saxofon  Michael Krönlein, morbror Glenn, bas.berg, kusin Douglas, gitarr och saxofon  Michael Krönlein, morbror Glenn, bas.

Stefan Sandberg, kusin Douglas, är med sin saxofon det mu-
sikaliska huvudnumret.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

BRÖDERNA BROTHERS
Per Umaerus – Ralf, gitarr och 
vokalist
Robert W Ljung – Alf, klaviatur 
Sverker Stenbäcken – Rolf, trummis

Stefan Sandberg – Kusin Douglas  
gitarr och saxofon 
Michael Krönlein – morbror Glenn, 
bas

Bröderna Brothers bjuder på en lättfattad vardagsunderhåll-
ning med melodiös komik. Här ses Robert W Ljung och Per 
Umaerus.

Helt enkelt fenomenalt bra.


