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MEDLEMSFEST FÖRMEDLEMSFEST FÖR

Klockan 18-21 bjuder vi våra 
medlemmar plus en vän på en 

underbart läcker buffé. Du hämtar 
din biljett i receptionen hos Sportlife.

Lördag 28 februari

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

Efterinsläpp för alla andra kl 21.Efterinsläpp för alla andra kl 21.
Kom i  tid, undvik kö!Kom i  tid, undvik kö!

BOHUS. Onsdagen den 
4 mars är det dags 
igen.

För fjärde året i rad 
bjuds kommunens ung-
domar in till skridskodi-
sco på Jennylund.

Den här gången blir 
det extra effektfullt då 
Malin-Månstråle Björk-
dahl kommer att ljus-
sätta arrangemanget.

Många barn och ungdomar 
utnyttjar de skridskobus-
sar som går till Ale Arena en 
gång i veckan. Ett samarbete 
mellan Vakna, Ale-Surte BK 
och Göteborgs Spårvägar 
möjliggör att kommunens 
skolungdomar kan erbjudas 
transport fram och tillbaka 
till bandymetropolen. Resan 
är gratis och dessutom finns 
utrustning att låna.

– Det är det som är själva 
grejen. Det ska inte kosta en 
krona. Vi är enormt tacksam-
ma för den insats som Ale-
Surte och Thomas Johans-
son på Göteborgs Spårvägar 
bidrar med, säger Thomas 
Berggren på Vakna.

Det har blivit en tradition 
att avsluta vinterns skridsko-
turer med ett disco. Så blir 
fallet även i år. Nästa onsdag 

förvandlas Ale Arena till ett 
nyspolat dansgolv där besö-
karna får röra sig till musik. 
Dj är Dave alias David 
Rydén.

– Jag blandar nya och 
gamla hits. Förhoppnings-
vis ska det passa alla smaker, 
säger David.

Någon dans är knappast 
att vänta, men skridskoåk-
ning till discodunk är något 
riktigt häftigt.

– Det brukar bli en himla 
mysig stämning med väldigt 

mycket folk. Ett år lockade 
discot 250 personer, i fjol var 
vi ungefär ett hundratal, men 
i år hoppas vi på rekord, be-
rättar Thomas Berggren.

Malin-Månstråle Björk-
dahl går tredje och sista året 
på Event- och data i Ale gym-
nasium. Som ett avslutande 
projektarbete har hon åtagit 
sig att ljussätta skridskodiscot 
i Ale Arena.

– Jag tyckte det lät som 
en intressant företeelse och 
det blir en spännande utma-
ning att ljussätta en sådan stor 
lokal. Jag ska försöka skapa en 
känsla som överrensstämmer 
med den musik som David 
spelar, säger Malin.

– Det kan bli en färg i taket 
och en helt annan på väggar-
na. En del kommer att vara 
förprogrammerat, men bara 
en liten del eftersom jag vill 
använda min fantasi.

– Årets skridskodisco kan 
bli det fräckaste någonsin. 
Det ska bli riktigt kul med 
Malins inslag, säger Thomas 
Berggren som dessutom utlo-
var diverse olika tävlingar där 
Vakna-prylar ska lottas ut.

Malin sätter ljus 
på skridskodiscot

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Malin Månstråle Björkdahl 
kommer att ljussätta årets 
skridskodisco i Ale Arena. 
Arrangemanget äger rum 
onsdagen den 4 mars.

SURTE. Det är så 
mycket man ska vara.

Så heter den utställ-
ning som just nu visas 
på Glasbruksmuseet.

Till detta kopplas 
pedagogiska visningar 
för kommunens elever i 
årskurs 8.

Genom Anna-Lena Lund-
qvists kameralins berät-
tar unga tonårstjejer om sig 
själva och sina liv. Tjejerna 
har själva valt miljö, kläder 
och rekvisita och berättar 
också om varför de valt att 
avbilda sig på det sätt som de 
gjort.

– Anna-Lena tyckte att 
det fanns en snedvriden bild 
av tonårstjejer i media och 

reklam. Det är sällan som 
helt vanliga tjejer förekom-
mer i pressen. Hon bestäm-
de sig därför att med hjälp av 
kameran ge sig ut i verklig-
heten, säger Anna Sjölander 
som leder de pedagogiska vis-
ningarna.

När lokaltidningen gästar 
Glasbruksmuseet är Anna 
Sjölander i full färd med att 
instruera en grupp elever från 
Himlaskolan.

– Ni kommer att få arbeta 
i grupper och ta reda på vad 
bilderna säger. Det blir ett 
antal frågor att ta med sig in 
i utställningssalongen, säger 
Anna Sjölander.

Med sex meningar, eller 
bara ord, fick respektive 
grupp tyda en bild och fun-
dera på vad personen ville 

uttrycka med den. Därefter 
jämfördes skolelevernas upp-
fattning med den avporträtte-
rades berättelse.

– De här visningarna 
skapar ett stort engagemang 
och diskussionerna är intres-
santa att ta del av, säger Anna 
Sjölander.

– Det är inte alldeles enkelt 
att med en enda bild presen-
tera sig själv.

Anna-Lena Lundqvist för-
bereder ytterligare en utställ-
ning, den här gången om ton-
årskillar, som förmodligen 
kommer att visas på Glas-
bruksmuseet nästa år.

Pedagogisk visning på Glasbruksmuseet

PÅ GLASBRUKSMUSEET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Elever från årskurs 8 på Himlaskolan fick i förra veckan en pedagogisk visning av utställ-
ningen ”Det är så mycket man ska vara”. 

– Hoppas på nytt deltagarrekord


