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ÄLVÄNGEN. En musi-
kalisk resa med olika 
instrument.

Det var vad Ale 
Musikskola bjöd på i 
tisdags.

I publiken satt elever 
från årskurs 2, som 
sannerligen var med på 
noterna.

Ale Musikskola har som tra-
dition att varje vår bjuda in 
kommunens årskurs 2-elever 
till en musikkonsert och 
instrumentvisning. Detta året 
var inget undantag. Lokaltid-
ningen fanns på plats i Smyr-
nakyrkan på tisdagsförmid-
dagen där lärare och elever 
från musikskolan serverade 
en medryckande konsert.

Teman från filmer som 
Lejonkungen, Djungelbo-
ken, Snövit, Mamma Mia 

och många fler fick ordentlig 
fart på barnen. Det klappades 
händer och stämdes upp i all-
sång om vartannat.

– En härlig publik, 
berömde arrangören.

Instrumenten som prakti-
serades från scenen var piano, 
cello, fiol, klarinett, saxofon, 

gitarr, blockflöjt, slagverk, 
elbas och tvärflöjt. På tors-
dagskvällen fick barnen chan-
sen att stifta närmare bekant-
skap med dessa speldon då en 
särskild instrumentvisning 
hade arrangerats i Ale gym-
nasium.

– Jag kanske ska börja 

spela gitarr, sade Linda från 
Madenskolan.

Det var säkert många som 
blev sugna på att spela instru-
ment efter att ha sett den 
fartfyllda konserten i Smyr-
nakyrkan.

JONAS ANDERSSON

Ale Musikskola bjöd på fartfylld konsert
– Och publiken var med på noterna

Tvärflöjt var ett av de instrument som demonstrerades när Ale Musikskola hade konsert i 
Smyrnakyrkan.

Konserten bjöd även på 
vacker sång.

Publiken fick ta del av vacker blockflöjts-Publiken fick ta del av vacker blockflöjts-
musik.musik.

Redan på fredagen har foto-
utställningen sin premiär, 
men då är det särskild visning 
för Himlaskolans elever.

– Det är sex olika grupper 
som ska komma och ta del av 
utställningen. Tidigare har 
vi haft Ahlafors Fria Skola 
på besök och det var väldigt 
uppskattat, berättar Raggen.

En hel del nya fotografier 
har tillkommit sedan förra 
visningen. Bilderna berät-
tar om Alafors historia och 
vilken central roll som spin-
nerifabriken hade.

– Till varje bild finns en 
beskrivande text, avslutar 
Raggen Otter.

JONAS ANDERSSON

Nu till helgen blir det fotoutställning i Solgården. Fotografi-
erna visar hur Alafors samhälle såg ut förr i tiden.
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Fotoutställning i Alafors
ALAFORS. Till helgen är det åter dags för fotout-
ställning i Alafors.

I källarlokalen i hyreshuset Solgården visas 
bilder av hur samhället såg ut förr i tiden.

– Tidigare visningar har varit välbesökta och 
vi hoppas naturligtvis på mycket folk den här 
gången också, säger Raggen Otter som arrangerar 
utställningen tillsammans med Kerstin Ljungqvist 
och Lilly Johannesson.

Den förste april är det årets 
premiär för fiske efter torsk, 
bleka, kolja, lax och havsör-
ing. Det är den sistnämnda 
som lockar mest och redan 
på premiärdagen är många 
ute för att få årets första 
öring.

Glöm inte att minimåttet 
på lax och öring är 45 cm 
och på torsk 30 cm. Fisk som 
inte håller måttet skall var-
samt återbördas till sitt rätta 
element. Inte heller skadad 
fisk, som inte håller måttet, 
får behållas.

Räkna med en skärpt 
bevakning, i synnerhet 
under den första tiden, efter 

premiären och att bli ertap-
pad kan bli ett dyrt fiske så 
glöm inte att ta med mått-
sticka.

Bertil Carlson

Premiärdags

Ge dig själv tid att finna harmoni och  
välbefinnande. Besök vårt spa och prova  
Vitality PoolTM som ger dig undergörande 

 massage vid 30 olika stationer. Från 1245kr  
inkl. Asia Spa, trerätters middag, övernattning 

 i dubbelrum och frukostbuffé.  
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