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Biljetter säljes på  
Huvudbilioteket,

Nödinge

Glasbruksmuseet
Tors 26 febr, kl 18
Bilj (förköp): 60 kr

   Mariasånger i folkton - Helena Ek

-känd från radio 
och TV, sjunger 
och berättar om 
Jungfru Maria 
i folkliga visor 
och medeltida 
sånger. 
Musik i Väst

Musik på museet

-bygger på en roman av 
Marianne Fredriksson. 

Följ med på en resa genom 
tre generationers kvinnoliv. 

Regi: Judith Hollander. 
Regionteater Väst

Teatern, Ale gymnasium
Ons 25 feb, kl 19 
Bilj (förköp): 120 kr, ungd 100 kr
(scenpass)

La Plaza Rockbar N’ NightclubLa Plaza Rockbar N’ Nightclub

feat. CLUB SUPER HEROCLUB SUPER HERO

VINTERNS HETASTE FESTIVAL!VINTERNS HETASTE FESTIVAL!

FREDAGFREDAG 66 FEBRUARIFEBRUARI

Rock n rollRock n rollrumblerumble

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

Hi-Fi HERO -Hi-Fi HERO - GBG/ALE/NORWAYGBG/ALE/NORWAY
FABIEN DEVILLE -FABIEN DEVILLE - FRANCE/GBGFRANCE/GBG
BJÖRN NILSSON GROUP -BJÖRN NILSSON GROUP - GBG/NOLGBG/NOL
HANS SAHLIN SALVATION -HANS SAHLIN SALVATION - GBG/NÖDINGEGBG/NÖDINGE

MÄKINEN ÖHRN & ALIAS -MÄKINEN ÖHRN & ALIAS - GBG/SURTE/NOLGBG/SURTE/NOL

TIDTID 19 190000-02-020000 BILJETTBILJETT 100:- 100:-

”Den tappre lille skräd-
daren” är en sportlovsteater 
för barn mellan 6 och 12 år, 
som visas i Ale gymnasiums 
tv-studio fredagen den 13 
februari.

En sommarmorgon sitter 
en liten skräddare på sitt 
bord vid fönstret. Han är på 
gott humör och syr av alla 
krafter. Då kommer det en 
bondgumma gatan fram och 
ropar: 

– God sylt till salu! God 
sylt till salu! Skräddaren 
köper ett halvt hekto av 
sylten som han brer på en 
smörgås. Smörgåsen drar 

till sig mängder av flugor 
som irriterar skräddaren 
till vansinne. Han drämmer 
till dem med en tygbit och 
lyckas döda sju i en smäll. 

– Vilken karlakarl man är, 
sade han och beundrar själv 
sin skicklighet. Det måste 
hela världen få veta! 

Den tappre lille skrädda-
ren är ett äventyr där skräd-
daren besegrar stora jättar 
och en farlig enhörning 
tack vare sitt mod och sin 
list. Endast med sin kropp 
och röst som uttrycksmedel 
lyckas Robert Marklund, 
Teater Mila, med konsten att 

måla upp fantastiska miljöer 
och roliga karaktärer. 

”Det är fysisk enmans-
teater när den är som bäst. 
En tom scen med svart bak-
grund, ingen dekor och inga 
speciella scenkläder. Ändå 
bjuds åskådarna på fantas-
tiska bilder och upplevelser.” 
skrev Norra Västerbotten. 

Biljetter till teatern säljs 
på biblioteket i Nödinge. 
Familjeföreställningen 
arrangeras i samarbete med 
Teaterföreningen i Ale.
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Sportlovsteater i Ale gymnasium

LÖDÖSE. 50-talsliv har 
sitt ursprung i Skara.

I söndags öppnades 
den populära utställ-
ningen på Lödöse 
Museum.

– Många uppfattar 
50-talet som något 
mjukt, skönt och gott, 
säger Ida Lagnander 
från Västarvet.

Det är Västarvet, avdelningen 
Utställningen kommer, som 
har gjort 50-talsliv till en tur-
nerande utställning i Västra 
Götaland.

– Den visades första 
gången i Skara 2005 och blev 
en jättesuccé. När den packa-
des ner togs en kontakt med 
Västarvet och på den vägen 
är det, säger Ida Lagnander.

50-talsliv byggdes om för 
att tilltala en bred publik 
över hela regionen. Den 
huvudsakliga målgruppen är 
barn- och ungdomar. Skol-
klasser inbjuds till separata 
visningar.

– Det handlar om att vara 
ung på 50-talet. Områden 
som berörs är skolan, före-
bilder, mötesplatser, boende 
och familjerelationer för att 
nämna några exempel. Före-
ställningarna görs i samar-

bete med Musik i Väst. Det 
blir en mix av teater, musik 
och berättande, säger Ida 
Lagnander.

– Det finns ett väldigt 
stort intresse för just det här 
decenniet. Många av skol-
ungdomarna som besöker 

utställningen konstaterar att 
klädmodet som fanns på den 
tiden har kommit tillbaka. 
Musiken är de heller inte 

främmande för, Elvis och 
Johnny Cash är populära att 
lyssna till än idag.

50-talsliv öppnades på 

Lödöse Museum i söndags 
och kommer att visas till och 
med den 11 mars.

– Längre fram i år kommer 
utställningen att övergå i en 
annan variant, den ska för-
minskas, arbetas om och där-
efter visas på äldreboenden. 
50-talsliv tycks bli en evig 
följetong, avslutar Ida Lag-
nander.

50-talsliv på Lödöse Museum
– Turnerande utställning som gjort succéutställning som gjort succé

PÅ LÖDÖSE MUSEUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ida Lagnander på Västarvet visar Ida Lagnander på Västarvet visar 
stolt upp 50-talsliv. Utställningen stolt upp 50-talsliv. Utställningen 
finns att beskåda på Lödöse Museum finns att beskåda på Lödöse Museum 
till och med den 11 mars.till och med den 11 mars.

Nostalgiska bilder från en 
svunnen tid.


