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NÖDINGE. Tove Janssons 
”Vem ska trösta Knyttet” 
sätts nu upp i ny tappning 
som en massiv musik- och 
scenshow. I Göteborg finns 
kören Röstrum med 40-talet 
medlemmar. Under hösten 
2009 genomför kören sin i 
särklass största satsning med 
iscensättande av ett körverk, 
som komponerats direkt 
för Röstrum av körledaren 
Magnus Ekman.

Föreställningen regisse-
ras av Anci Hjulström och 
musikalartisten Linda Skog-
lund gör huvudrollen som 
”Knyttet”. Kören kommer 
att utgöra sjungande och 
dansande ”Homsor” och 
”Filifjonkor” och även 
gestalta mindre roller. Det 
blir mycket fart och fläkt 
under den timslånga före-
ställningen när kören rör sig 
över scenen i olika formatio-
ner såsom vagnar, karuseller 
och tåg. Kostymer, dekor 
och rekvisita får publiken att 
leva sig in i Tove Janssons 

tecknade sagovärld.
Den nyskrivna musiken 

är kuslig när ”Knyttet” är 
ensam och rädd, glad och 
sprallig när det är fest och får 
till och med havet att dansa 
tango! Musiker är Magnus 
Ekman, Stefan Abelsson 
samt Eskil Persson.

Berättelsen tar upp 
betydelsefulla ämnen som 
rädsla, ensamhet och mod. 
Föreställningen uruppfördes 

på Storan i Göteborg den 20 
september för utsålda hus 
och har därefter spelats på 
Hebeteatern i Trollhättan, 
Borås Stadsteater samt Pal-
ladium i Alingsås. 

Nu på lördag, den 17 
oktober, blir det gästspel på 
Ale Gymnasium i Nödinge. 
Alla från 6 år och uppåt väl-
komnas till en händelserik 
familjeföreställning.
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”Vem ska trösta Knyttet” i Ale gymnasium
– Musikföreställning i ny tappning

”Vem ska trösta Knyttet” är en musik- och scenshow som 
gästspelar i Ale gymnasium nu på lördag.

ÄLVÄNGEN. Efter succén 
med Repslagarmuseets första 
musikcafé i augusti är det 
nu dags för ”Lösgodis” med 
Agneta Danielsson och Jane 
Pettersson. Det sker lördagen 
den 24 oktober på Repslagar-
museet.

Agneta Danielson kastar sig 
ut på djupt vatten, efter många 

år som skådespelerska uppför 
nu Agneta en egen soaré, ”Lös-
godis”, ihop med Jane Petters-
son som spelar dragspel.

Agneta är kanske mest känd 
från TV-serier som ”Svenska 
hjärtan” och ”Alfhild och 
Ortrud”, som ofta kallades för 
”Kurtans tanter”.

Soarén handlar om både 

tid och tidlöshet, stort och 
smått, livet och döden. Med 
texter från eget material, samt 
inslag från bland andra Tage 
Danielsson, Sonja Åkesson 
och Lars Forsell. En Soaré 
som inte kommer lämna någon 
oberörd. Både sång, humor 
och tänkvärdhet utlovas.
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Nytt musikcafé på Repslagarmuseet

Ale Torg ägs och förvaltas av Fastighets AB Balder   

Öppet vardag 10–19, lördag 10–15
ICA Kvantum har öppet 8–22 alla dagar

Ale Tips & tobak | Ananda Thai take away | Blomsterriket | Drömhuset| Gött mos | Hemtex  
Frukt- och grönsakshuset | KICKS | Klippstudion | Limit | Svenssons krog| ZooNet
Lidl | Lindex | McDonald’s | Pizzeria Bella Mia | Sportringen | Svenheimers konditori 

Aktuell Optik | Ale bokhandel | Apoteket | Ale Solotek | Ananda Thai take away
Ale Tips & Tobak | Alfredssons Trafi kskola | Backa Fisk | Blomsterriket | Drömhuset
Daisy footwear| Dressmann | Frukt- och grönsakshuset | Gött mos | Xlnt
Handels banken |Hemtex | Hälsoteket | ICA Kvantum | KICKS | Klippstudion 
Klockmaster/Smycka | Lidl | Limit | Lindex | M2 | McDonald’s | Nols Färg
Pizzeria Bella Mia | Sportlife  | Sportringen | Svenheimers konditori 
 Svensk Fastighetsförmedling | ZooNet | Svenssons krog | Systembolaget

Vi har också 

öppet på söndagar

Det hör till hösten 
att pyssla om sig

Det säger Lia Wallman, butikschef på 

Kicks på Ale Torg. Hon har arbetat 

inom kedjan i åtta år och här i Ale de 

senaste tre, och säger att det hon älskar 

med jobbet är just kundbemötandet.

   – Det är otroligt kul att se till så att 

alla verkligen får personlig hjälp. Ofta 

blir mötet med kunden väldigt förtro-

ligt och nära.

    De allra roligaste dagarna är de med 

många och varierande kunder. Lia 

berättar att butiken har besökare i alla 

åldrar och allt fl er av dem är män.

   – De springer inte bara in och köper 

något till sin tjej, utan vågar vara här än 

stund och fråga efter saker till sig själva. 

Det är helt enkelt okej för män att 

pyssla om 

sig. Det 

visar bara 

att man 

tar hand 

om sig.

   Lia säger att det utmärkande för hös-

ten, förutom att det igen blir dags för 

bland annat plommonnyanser, är just 

att människor överlag vill pyssla om sig.

   – Folk söker ljus i höstmörkret och 

kommer in hit för att inspireras och ge 

sig själv lite egentid. 

– Genom personlig service 
vill vi hjälpa till att plocka 
fram det vackra som fi nns 
i alla, så att de går ut här 
ifrån och känner sig ännu 
mer nöjda med sig själva.

Lia och 
hennes
kollegor
ger dig 
råd om 
kosmetik,
dofter och 
hygien. 

  Lia väljer
STAD

NATURCYKEL
BILBYXOR KLÄNNINGBOK    BIOFINSKOR GUMMISTÖVLAR

FÖR MÄNVID KÖP ÖVER 500 KR ERHÅLLES 
EN PÅSE MED LYXIGA SMÅPROVER, 

VÄRDE FRÅN 300 KR 

GÄLLER 14–18/10, SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER

Välkommen in i butiken!

Vi ses på

Öppet alla andra dagar 8-22 • ICA Kvantum, Ale Torg • www.ica.se/ale
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, sjukdom eller leverantörsförseningar. Priserna gäller v 42. • Tel 0303-975 00

 Självscanningvara

Lingongrova
Guldkorn

   30:-

Svartrökt bog

8:-/hg
Melkers lösvikt • Jmf pris 80:-/kg • Max 5 hg per köp

Pris utan självscanning 16,95/hg

2 för

Tomat-
ketchup

18:90/st
Felix 980–1000 g • Jfr pris 19:29–18:90/kg

Ryggfi lé av torsk

49:-/st
ICA. 420 g. Djupfryst. • Jfr pris 116:67/kg.

Fruktdryck

   32:-/st
Fun Light. 1 liter • Jfr pris 16:-/liter

Veckans Provsmak!
Torsdag 11-19:

Husmanskost Raggmunk, bröd mm

Fredag 11-19:

Taco Fiesta

Husmanskost Raggmunk, bröd mm2 för
Pågen • 500g
Jfr pris 30:-/kg

Falukorv

19:90/st

Scan 800 g • Jfr pris 24:88/kg • Max 1 köp per kund

Finns 
laddat på ditt 

ICA-kort!


