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på Ale Torg
Lördag 25 april
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den första
fredagen varje månad!

Du vet väl att det alltid är knallemarknad

Vi har
också 

öppet på 
söndagar
kl 11-15!

Här erbjuder vi        Här erbjuder vi
blomsterbindning,   blomsterbindning,

ponnyridning,ponnyridning, 
växtutställning     växtutställning 

& karuseller...& karuseller...
På plats finns bl a Biodlare,På plats fi nns bl a Biodlare, 

Odlaklubben Väst och MunkerödsOdlaklubben Väst och Munkeröds 

utbildningscenter.utbildningscenter. 

Varmt välkommen!Varmt välkommen!

Öppet vardag 10-19, lördag 10-15
ICA Kvantum har öppet 8-22 alla dagar
Sportringen, Ale Tips & Tobak, Hemtex, Limit, Lindex, Klippstudion, Blomsterriket 
ZooNet, Drömhuset, KICKS, Lidl 10-17, Pizzeria Bella Mia 12-21 
Ananda Thai Take away 12-20 och McDonald’s 10-24

ICA Kvantum | McDonald’s | Lindex | Klippstudion | ZooNet
Dressman | Blomsterriket | Alfabet | Ale Tips & Tobak | Svenheimers konditori 
Hälsoteket | Svensk Fastighetsförmedling | Handelsbanken | Daisy footwear
Nols Färg | Aktuell Optik | Restaurang Balance | Lidl  | Backa Fisk
Xlnt | Systembolaget | Sportringen | Drömhuset | Pizzeria Bella Mia
Apoteket | Klockmaster | Smycka | Ananda Thai | Hemtex | Kick’s | Limit
Alfredssons Trafi kskola | Nordea | Ale Solotek | M2 | www.aletorg.se

Ale Torg ägs och förvaltas av Fastighets AB Balder 

Emil Dahl är 
19 år och gö-
teborga-
re. Han går i 
Ale gymnasi-
um och stor-
trivs. "Det är 
en helt suve-
rän skola. Jag 
är så tacksam 
för att jag 
kom hit."

Bäst med många bollar i luften
NÖDINGE. Att jong-
lera med bollar är det 
många som gör.

Att sätta sig på en 
enhjuling och kasta upp 
sex käglor i luften är 
det färre som gör.

Emil Dahl gör det 
– svensk rekordinne-
hvarare som han är.
Egentligen är han bara en 
vanlig student på det estetis-
ka programmet, teaterlinjen, 
i Ale gymnasium. Emil Dahl 
är lite mer. Han är jonglör, 
men vill helst kalla sig artist.

– Jag började när jag var 
sju år. En fritidsledare in-
spirerade mig och sen har 
det bara utvecklats. Idag har 
bollar kompletterats med 
käglor och en enhjuling. Det 

är en form av underhållning 
och det känns väldigt bra att 
kunna roa människor med så 
enkla medel. Bollarna kostar 
bara 3:-/st, säger Emil och 
skrattar.

Varje torsdag försöker han 
lära ut sina konster på Mötes-
plats Ungdom i Ale gymna-
sium. Det krävs träning och 
åter träning för att lära sig.

– Vissa saker kan du öva 
upp, men du måste vara en 
ganska envis person för att 
lyckas. Du måste ha en inre 
drivkrat. Inspirationen måste 
komma inifrån och den går 
nog inte att skapa, säger 
Emil.

På UKM-festivalen bjöd 
han på stor show och juryn 
skickade givetvis vidare 
honom till regionfinalen i 

Mölndal.
– Jag ser det inte som en 

tävling, utan som en möjlig-
het att träffa likasinnade per-
soner som brinner för något.

I framtiden drömmer han 
om att kunna vara både artist 
och jonglör.

– Jag vill förändra samhäl-
let och jag tror att det går att 
påverka. Nycirkus som inne-
håller många olika konst-
former används idag för att 
belysa problem. Att åka runt 
och uppträda för hemlö-
sa eller barn utan föräldrar 
lockar mig, säger Emil.

Han tillhör idag Sveriges 
tio bästa jonglörer och har 
det svenska rekordet med sex 
käglor i luften på en enhju-
ling.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ


