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Torsd 12 mars kl 18

 Ale Gymnasium KICKOFF!
Få reda på allt om verksamheterna!

VAKNA, ABF, Studieförbundet Vuxenskolan, Nol Alafors Kulturförening, Löftet, Teatervinden

Teater, Skate/BMX, Film, Studiepass/Läxhjälp, 

Multimedia, Cirkusskola, Ung Fritid, Foto, 

Skrivarverkstad, Mat&Bak, Torsdagsklubben

...och det kan bli ännu mer! Välkommen!

Live på scen!
Stay Fido Stay, Amanda & Sara

Cirkus show!
LE KOMMUNA

Föreningar som önskar erhålla fana/flagga ombedes insända ansökan 
till Hugo Wallberg Göteborgsv 68B, 446 32 Älvängen.

Föreningen Nationaldagens firande i Ale är en ideell förening som bygger på 
frivillighet. Du som önskar stödja firandet av Nationaldagen vid Prästalunds 
Hembygdsgård är välkommen som medlem.
Medlemsavgift 50:-/enskild medlem, 100:-/familj. Postgiro 492 55 83-9.

ÅRSMÖTE
FÖRENINGEN NATIONALDAGENS 

FIRANDE I ALE
Torsdagen den 19 mars 2009 kl 18.30

i Aktivitetshuset, Älvängen.

Svängigt när 
jazzen intog Surte

Trångt men trivsamt. Glashyttan vid Glasbruksmuseet i Surte är användbar. Numera är det 
jazzmusiken som har intagit lokalen och att dessa toner har många vänner stod klart tidigt. 
50 biljetter försvann omgående i förköpet och sedan lyckades arrangören göra plats för yt-
terligare 20, men sen var det stopp – för den här gången.

Paula Kaltenbach hade nöjet att utgöra jazzdebutanterna i glashyttan. Det var tveklöst ett 
ögonblick som aleborna längtat efter. Jazzfansens njöt i fulla drag och arrangemanget blev 
en succé, även om det hade varit önskvärt att fått plats med alla som efterfrågat biljett.

SURTE. Glashyttan ska 
bli jazzklubb.

Idén är ute på remiss 
hos aleborna.

Av första test-
arrangemanget att 
döma var omdömet 
kring visionen med 
beröm godkänt.

Paula Kaltenbach Quartet 
var först ut i den omdesigna-
de glashyttan vid Glasbruks-
museet i Surte. För de som 
hade lyckats komma över en 
biljett (slutsålt i förväg) vän-
tade en i dubbel bemärkel-
se varm upplevelse. Det blev 
nämligen mycket trångt i den 
nya jazzlokalen – trångt men 
trivsamt som någon i publi-
ken uttryckte saken. De fyra 
damerna som utgör Paula 
Kaltenback Quartet gjorde 
också ett varmt framträdan-
de med jazzmusik av märke 
toppklass.

– Det var en sagolik kväll. 
En bättre start på vår jazzsats-
ningen hade vi aldrig kunnat 
få. Damerna gjorde ett suve-
ränt uppträdande och mark-
nadsförde jazzmusiken på 

bästa sätt, säger museichef, 
Börje Johansson, dagen 
efter jazzpremiären.

72 personer räknades in i 
publiken.

– Vi hade gjort plats för 
50 och dessa biljetter sålde 
vi slut i förköp. När vi upp-
täckte att intresset var fort-
satt stort organiserade vi om 
och gjorde plats för ytterli-
gare 22 personer. Tyvärr fick 
vi ändå säga nej till ett antal 
personer, men som sagt det 
kommer fler kvällar, säger 
Börje Johansson.

Arrangemang hade tvek-
löst nått fram till sin mål-
grupp. I publiken fanns gott 
om riktiga jazznjutare.

Jazznjutare
– Det syntes tydligt hur fler-
talet svängde med, applådera-
de och njöt av rytmen. Det var 
en härlig stämning i hyttan, 
berättar Börje Johansson för 
lokaltidningen.

Dagen efter blev arrangö-
ren uppringd av flera i publi-
ken som bara ville tacka för 
en fantastisk kväll.

– Det är sällsynt, men inte 
desto mindre roligt när det 

väl händer. Många påtalade 
att det var på tiden att vi gör 
något för jazzmusiken.

Repetoaren som varade 
i två timmar var hämtad ur 
Monika Zetterlunds låt-
skatt.

– Det var ett program 
som verkligen passade det 
här gänget och de gladde sig 
verkligen åt att få förmed-
la musiken, menar Börje Jo-
hansson som redan ser fram 
mot nästa evenemang.

–I slutet av april välkom-
nar vi ett antal lokala jazz-
musiker av absolut yttersta 
klass och det lär bli en hög-
tidsstund. Då är också målet 
att kunna ta in lite fler besö-
kare. Som lokal när det gäller 
akustik och atmosfär kändes 
glashyttan perfekt. Persona-
len som har jobbat med in-
redningen har gjort ett suve-
ränt arbete.
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