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NÖDINGE. På onsdag är 
det premiär för musikpro-
jektet 19:23. Bakom arrang-
emanget står musiktreorna 
på Ale gymnasium.

– Detta är en gratisföre-
ställning, så det är först till 
kvarn som gäller. Föreställ-
ningen kommer att visas 

i gymnasiets teatersalong, 
berättar Stina Johansson, 
som är en av de medver-
kande.

Ytterligare tre föreställ-
ningar är inplanerade. På 
torsdag är det åter en kvälls-
föreställning och dessutom 
ges två skolföreställningar, 

torsdag och fredag.
– Det blir ett arrange-

mang med musik, dans och 
teater, säger Stina Johans-
son som hoppas på en god 
tillströmning av publik.

JONAS ANDERSSON

Premiär för musikprojekt 
på Ale gymnasium

+
Hålstensvägen 6, Älvängen • 0303-74 61 47

Få hjälp av ett proffs!
Ett personligt bemötande, 15 års erfarenhet och handgjorda 

skoinlägg garanterar hög kvalitet.

Hos mig är alla undersökningar kostnadsfria - utan köptvång.
Ring och boka tid nu - du har inget att förlora!

Nu även tider på lördagar.
Med skoinlägg kan många problem lindras eller försvinna helt. 

Smärtor i fötterna, benen och ryggen har ofta samband med en 
felaktig fotställning. Att räta upp och stödja fötterna påverkar 

hela kroppen positivt – du mår bättre och orkar mer!

Nöjd kund-garanti:
Jag garanterar att dina fotrelaterade problem minskar! 
Skulle du inte märka skillnadfår du pengarna tillbaka!

Mer information fi nns på: www.inlaggsmakaren.se

Personlig service, gott om tid för varje kund, korta väntetider.

Nya inlägg 
Endast

11.100:-.100:- Återbeställning
Endast

6600:-00:-
gäller t.o.m. 31 maj

Tävling på nya, omgjorda hemsidan!
Vinn inlägg på www.inlaggsmakaren.se

2 år i Ale
Jubileumsrabatt åt alla!

Alternativ HälsoMässa
Lördag 25 april 11-16

SkepplandaBygdegård

Stor Seans med Medium Inger Erlandsson
Pris:150:- Endast försköp. Kontakta Ewa Marie Eliassson 0739 301 756

Utställare och Prova på behandlingar
Uppträdande, Föreläsningar och

Försäljning

Inträde: 40:-/pers. Barn och ungdom under 15 år gratis.

Välkomna!
Styrelsen för Terapeuter i samverkan

Ale kommuns

bästa
vitvarubutik!

Vi matchar alla konkurrenters 
priser, erbjudande och offerter
Leverans, installation och bortforsling från 650:-

Alltid snabba leveranser

Alltid räntefri avbetalning

Alevägen 37, Nol

Öppettider

Vardagar 9-18, Lördagar 10-14
Tel 0303-74 08 38

Alla erbjudanden gäller även i vår butik El-Comfort i Alingsås, välkomna!

20%
rabatt

Tvättmaskin!
Bauknecht WAK 4560

NU

3.990:-

33%
rabatt

Induktionsplatta
ord. pris 1.495:-

Nu 999:-


