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Vinnaren av 
semesterresa

Vi gratulerar 

L. Stensson
Blockvägen 1, Nol

till en 4 dagars vistelse för 
2 personer arrangerat av 

Happydays på Upstalsboom 
Hotel Alstadt i Güstrow, Tyskland. 

Vistelsen inkluderar 
3 övernattningar med frukost 

och 3-rätters middagar. 
Dessutom ingår entrén till ett 

badland och en naturpark!

ALE. Självklart sticker 
rikskändisar som 
Ronny Eriksson och 
Tomas von Brömssen 
ute lite extra i vårens 
kulturprogram, men de 
lokala inslagen känns 
mest spännande.

Kulturföreningen 
Teatervinden, som nor-
malt spelar i Repsla-
garmuseet i Älvängen, 
tar klivet upp på Ale 
gymnasiums stora scen 
med sin egenproduce-
rade musikal.

Den tomma glashyt-
tan får ett nytt innehåll 
då den förvandlas till 
jazzklubb med Alemu-
siker bakom instrumen-
ten.

Michael Svensson och Ewa 
Ljung på Kulturverket i 
Ale är riktigt belåtna när de 
presenterar vårens kultur-
program i Ale. En stramare 
budget har tvingat dem att 
tänka i lite nya banor.

– Vi är ändå förskonade 
eftersom det finns så fan-
tastiskt mycket duktiga kul-
turarbetare på hemmaplan. 
I kombination med de pro-
fessionella artisterna får vi 
en spännande blandning i 
programmet, säger Michael 
Svensson.

Ett bra exempel är Olle 

Bark, elev i Ale gymnasium, 
som den 25 februari håller 
vernissage för sin fotoutställ-
ning ”Djupets hemligheter” i 
Repslagarmuseet i Älvängen.

Gammal ambition
– Det är en gammal ambition 
som äntligen blir verklighet, 
att få ungdomar att medverka 
till utställningar. Olle har fått 
tillgång till Tobias Dahlins, 
svensk mästare i undervat-
tensfotografering, fantastiska 
bilder från havets djup, säger 

Michael Svensson.
Ungdomarna i Nol-Ala-

fors kulturförening medver-
kar genom att ställa sin lokal, 
Pelarteatern, till förfogande 
för Sveriges minsta dans-
scen. Gruppen 24 kvadrat 
har ett radikalt nytänkande 
inom scenkonsten och på en 
mycket begränsad yta bjuds 
det på såväl tankeväckande 
som humoristisk dans. Grup-
pen har gjort stor succé i både 
Göteborg och Stockholm. 
Nu kommer de till Alafors.

– De bygger upp en kopia 
av den scen som de själva 
har i en lägenhet på 24 kvm 
på Röda Sten i Göteborg. 
I denna yta ingår även 15 
platser för publiken. Som 
sagt det är mycket som är 
begränsat, så även publikka-
paciteten, säger Michael men 
påpekar att gruppen ger sex 
föreställningar. Det lite udda 
evenemanget lockade Tea-
terföreningen i Ale som står 
bakom initiativet att bjuda 
in 24 kvadrat. De ville expri-
mentera med 
något nytt 
och på den 
punkten lär 
de ha lyckats.

To r s d a g 
12 mars blir 
det åter ett 
lokalt för-
ankrat pro-
gram. Surte Fotoklubb visar 
bilder och föreläser i Glas-
bruksmuseet i Surte om 
tranornas strapatser från 
Sverige genom Europa över 
Pyrenéerna till Spanien.

Något direkt tema finns 
inte i vårens kulturprogram, 
men en viss kvinnlig prägel 
kan skönjas.

– Ja, det är möjligt. Vi 
har en del runt den inter-
nationella kvinnodagen då 
Paula Kaltenbach Quartet 
bjuder på ett härligt jazz-

program i Surte. Samtidigt 
pågår utställningen ”Det är 
så mycket man ska vara”.

– Den speglar hur tjejer 
ser på sig själva. Det är 
genom fotograf, Anna-Lena 
Lundqvists, kameralins som 
tonårstjejer berättar om sina 
liv, berättar Ewa Ljung.

De större kulturarrang-
emangen går som vanligt 
genom Teaterföreningen i 
Ale. Den första teaterföre-
ställningen i vår handlar om 
tre generationers kvinnoliv, 
Anna, Hanna och Johanna. 
Innan dess har musikföre-
ställningen Majornas 3:dje 
rote med Tomas von Bröms-
sen ägt rum. 

Tungt namn
Ett annat tungt namn i kul-
turprogrammet hittar vi 
torsdag 2 april då komikern 
Ronny Eriksson gästar Ale 
gymnasium. Föreställningen 
kallas ”Rum för rasande” och 
beskrivs som ett utbrott i två 
akter. Ronny är uppretad av 
allt från telefonförsäljare, 
politiker, fackliga företrädare 

och jour-
nalister till 
fjollor, femi-
nister och 
fnask.

I mitten 
på april tar 
ungdomarna 
i kulturför-
eningen Tea-

tervinden klivet på scen i Ale 
gymnasium. De ger musi-
kalen Zeina och Nalle som 
är baserad på böckerna av 
Sören Olsson och Anders 
Jacobsson.

– Jättespännande! utbris-
ter Svensson och berättar 
om uppsättningens lokala 
förankring där teknikerna 
kommer att bestå av elever 
från Ale gymnasium.

Hyttan i Glasbruksmuseet 
står som bekant tom. Kultur-
verket har funderat mycket 

kring hur denna lokal ska 
kunna användas. Slutsatsen 
blev som nattklubb. Ale All 
Stars med hemlig gäst inne-
håller kommunens erfarna 
och rutinerade musiker. 
Tillsammans kommer de att 
bjuda på medryckande jazz 
och den hemliga gästen – är 
fortfarande hemlig – väl mött 
den 26 april.

Som vanligt blir det vår-
konsert med Musikskolan, 
Festivalen Ung kultur möts 
och en uppsättning med 
avgångseleverna på det este-
tiska programmet, som i år 
satsar på en opera.

Det är som vanligt ett 
digert utbud av utställningar. 
”Det blomstrar” skänker 
en upplevelse till er som 
antingen gillar keramik eller 
kakelugnar – eller kanske 
både och. Om detta är vårens 
utställning så är sommarens 
dito Finspel, fulspel eller 
fuskspel. En underhållande 
utställning om spelets roll i 
samhället.

– Den har tidigare varit på 
Göteborgs stadsmuseum och 
ifrågasätter kort och gott vår 
inställning till spelet. Är det 
ett nöje eller bara ett miss-
bruk? säger Eva Ljung.
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Det våras för kulturen i Ale
– Många spännande inslag i vårprogrammet
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Hur förhåller vi oss till spel? Finspel, fulspel eller fuskspel heter en av vårens stora utställ-
ningar i Glasbruksmuseet i Surte. Den har tidigare framställts på Göteborgs stadsmuseum.

Surte Fotoklubb visar bilder 
och föreläser om tranor.

I kombination med de 
professionella artisterna 

får vi en spännande 
blandning i programmet

Michael Svensson

Ronny Eriksson gästar 
Ale gymnasium igen.


