
2008 |  vecka 44 |   nummer 37  |   alekuriren 19

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

Kommande

www.alefolketshus.se

Son of Rambow
Söndag 2/11 kl 18.00

Från 7 år. Entré 70:-

Söndag 9/11 kl 18.00

Hellboy 2
Söndag 16/11 kl 18.00

Rallybrudar

Torggatan 1, Älvängen • Tel. 0303-74 92 30

BJÖRN NILSSON
PÅ LA PLAZA
(MED GÄST: PATRIK HENRICSON)

 LÖRDAG 1 NOV
 KL 2100

VÄLKOMNA!

ALE. Musikintresset bland 
ungdomar är stabilt.

Föreningen Heja Hård-
rock eldar på ytterligare.

– Vi vill skapa forum 
där unga musiker får 
spela tillsammans med 
etablerade proffs, säger 
Sofie Tjusling som är en 
av krafterna bakom nästa 
clinik-arrangemang i Ale.

Onsdag om två veckor blir det 
tidig julafton för kommunens 
unga musiker. Då kommer gi-
tarrfenomenet, Mattias IA 
Eklund, och trummisen Björn 
Fryklund, från Freak Kitchen 
till Ale gymnasium. Där kommer 
de att bjuda på en clinik av sällan 
skådad art. Bakom arrangemang-
et står flera olika medarrangörer, 
Ale Fritid är en av dem.

– Det här är jättekul och ett 
suveränt tillfälle för alla unga 
musiker att bli inspirerade. Tack 
vare Tjuslings personliga kon-
takter med bandet får vi den här 
chansen. Ungdomarna i Löftet 
Unga arrangörer är med liksom 
Vakna och Studieförbundet Vux-
enskolan. Gemensamt skapar vi 
fantastiska förutsättningar till en 
helkväll i musikens och ungdo-
marnas tecken, säger fritidsleda-
re Jonas Ekstrand.

Vad IA och Björn inte kan 
göra med sina instrument lär inte 
vara värt att kunna, så med tanke 
på att det är fri entré borde ingen 
missa tillfället att inspireras till 

en ny nivå 
i sitt utö-
vande.

För-
ening-
en Heja 
Hårdrock 
gör mer 
för att 
elda på 
musiker-
na i Ale. 
För två 
veckor 
sedan ar-
rang-
erades 
en med-
lemsfest i 
Starrkärrs bygdegård, där flera 
band uppträdde.

– Det var en mysig kväll där 
det serverades både mat och 
musik, berättar Sofie Tjusling.

– Och kladdkaka, fyller Ek-
strand i.

I föreningen finns medlem-
mar från 8 till 60 år, vilket gör 
att musikevenemangen får en 
särskild inramning.

– Stämningen blir väldigt 
ödmjuk och flera av ungdomarna 
blir lite tagna när de upptäcker 
att flera av de äldre faktiskt gillar 
hårdare rock än vad de själva gör. 
Samtidigt märker de att du måste 
inte ha säregna värderingar bara 
för att du är hårdrockare. Det är 
en musikstil för alla människor, 
menar Sofie Tjusling som vill 
skapa fler forum och mötesplat-
ser för musiker.

Ett arrangeras i Ale gymnasi-
um den 12 november.

Nu ska det rockas fett i Ale
– Föreningen Heja Hårdrock har fått snurr

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Eldrimner med Alex Johansson, Robert Johansson, Robin Holgersson 
och Martin Tjusling rockade fett på scen.

Niagara består av ännu äldre gentlemen. Per 
Karlsson, Jörgen Tjusling och Jörgen Rane-
ström.

Fuse the band med lite äldre grabbar 
bakom instrumenten. Gruppen består av 
Jonas Ekstrand, Markus Backman, Linus 
Fogelberg och Andreas Holmgren.


