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Studio 96 står för dörren

KörenKören 
ProCantuProCantu

VälkommenVälkommen
sjunger svensk körlyrik isjunger svensk körlyrik i

Kungälvs församlingshem. Fri entré.Kungälvs församlingshem. Fri entré.
Söndag 26 oktober Kl 18.00Söndag 26 oktober Kl 18.00
Sånger av bl. a. Oskar, Nils och Olle LindbergSånger av bl. a. Oskar, Nils och Olle Lindberg

Det som en gång började 
som studio 93 har blivit en 
återkommande succe. Det 
stora kommungemensamma 
disco för alla som just börjat 
år 6 går på fredag av stapeln 
i Bohus. Ungdomar köper 
sin biljett ute på skolor och 
elevcaféer för att under 
kommande fredag kväll få 
en fantastisk discoupplevel-
se. Det blir bland annat ut-
lottning av fina priser spons-
rade av skivbolaget Sony 
Music, storbild med rullan-
de foton som tas under kväl-
len och sedvanlig försäljning 

av godis och dricka. 
Högstadieperioden har 

utvecklats till en tid som 
kantas av olika kommunge-
mensamma arrangemang, 
alltifrån lovverksamhet till 
olika turneringar mellan 
skolorna. Avstånden mellan 
orterna har krympt och man 
har ofta vänner på de andra 
ställena. Studio 96 känns 
som ett positivt och lock-
ande avstamp för den kom-
mande högstadietiden med 
vänner och arrangemang 
över ortsgränserna. Det är 
för många också en första 

bekantskap med Ale Fritid.
I skrivandets stund är lite 

mer än 160 biljetter sålda, 
vilket vittnar om att vi även 
i år når målsättningen att 
samla minst hälften av samt-
liga år 6 elever i kommunen. 
Responsen från ungdomar 
och föräldrar har genom 
åren varit idel positiv varför 
vi med extra stolthet konsta-
terar att arrangemanget har 
blivit tradition. 

Studio 96 arrangeras av 
Ale Fritid och Löftet med 
uppbackning av Vakna. När-
mare trettio Löftet-ungdo-

mar kommer under kväl-
len tillsammans med fritid 
arbeta för att överträffa ti-
digare års arrangemang. 
Många av de äldre ungdo-
mar som är med och hjälper 
till är ungdomar som för tre 
år sen var med när traditio-
nen föddes, då som dansan-
de år 6 elever.

Vi ser fram emot en fan-
tastisk kväll tillsammans 
med kommunens sexor och 
räknar ner timmarna till 
klockan sju på fredag kväll.
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Höstens häftigaste disco, Studio 96, väntar på danssugna ungdomar nu på fredag i Bohus.

Jubileumsgudstjänst
Söndag den 26 oktober kl. 11.00

Brita Blomdahl, AnneMarie 
Svenninghed, Pauskören. 

Bildsvit från Forntid till Nutid. 
Kollekt. Servering.
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Gästartister: 

Gospelkören Blue’n joy 
Insläpp 20 min före konsert

Peter Jezewski

Biljettsläpp fredag 24 oktober
Försäljningsställen: Allans i Älvängen, 

Drömhuset Ale Torg. Pris: 190 kr På biljetten kan 
du vinna en av artisterna signerad gitarr.
Arrangör: www.tyrinaevent.com

Larry Cole 
är invald i rockabilly 
Hall of fame som den 
yngste någonsin och 

bor i Las Vegas
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LLördagördag 
115 novem5 novemberber
kkl 16 & 19.30l 16 & 19.30
AAlegymnasiumle gymnasium

Peter Jezewski & Larry Cole
Peter Jezewski & Larry Cole

med bandet The Chiefsmed bandet The Chiefs


