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Nödinge • Tel 0303-960 96

Välkommen till vår Fullserviceverkstad

Ekonomiservice
– olja, fi lter, genomgång av vätskor 
samt övrig kontroll. 999:-

Gäller standardbilar.

n!
58% 
rabatt!

55% 
rabatt!

Heta priser
på vinterdäck!

Vinterdäck, 195/65 R15
Hankook 730, dubbfritt

Kompletta vinterhjul 
till Sveriges mest sålda bil, Volvo V70

4 st Hankook 205/60 R16, 
dubbfritt, med plåtfälg  

6.599:-
Ord listpris: 11.430:-

Du tjänar 4.831:-
4 st Premium Gislaved Nordfrost 5, 
dubbat, på alufälg

9.199:-
Ord listpris: 16.600:-

Du tjänar 7.401:-

Våra erbjudanden gäller vid förbeställning. 
Leverans två gånger i veckan.

Just nu 

799:-
Just nu 

1.199:-

Premium Gislaved 
Nordfrost Dubbat

Vid däckskifte (240:-) kontrollerar 
vi samtidigt bromsar, olja och 

fryspunkten i kylvätskan.

”ÅRETS DÄCK”

Stor utförsäljning
av bra begagnade märkesdäck

Prisex: 195/65 R15

299:-/däck
inkl montering

Prisex: 205/55 R16

399:-/däck
inkl montering

NÖDINGE. Nästa år 
byter musikskolan 
utseende och blir Ale 
kulturskola. 

Med tre nya ämnen 
inom bild, musikteater 
och funktionsinrik-
tad musikterapi får 
eleverna en chans att 
utveckla nya uttrycks-
sätt. 

– Kulturen är så otro-
ligt värdefull. Den ger 
stimulans och man blir 
bättre rustad att möta 
motgångar. Den ger inte 
bara guldkant på livet, 
säger en nöjd Michael 
Svensson, verksam-
hetschef Kultur.

För alla sångsugna teatera-
por kommer det i vår erbju-
das musikal i det nya ämnet 
musikteater. Det blir lektio-
ner i vanlig scenisk gestalt-
ning kombinerat med musi-
kalisk kommunikation.

– Det lutar åt att vi kommer 
att sätta upp en musikal och 
att vi har regelbundna före-
ställningar, säger Michael 
Svensson. Vi vill också samar-
beta med den nya bildinrikt-
ningen där vi har stort spel-
rum för idéer.

I bild och digitalt skapan-
de kommer de äldsta elev-
erna kunna fixa scenografi, 
kostym och även videopro-
jektioner till musikaluppsätt-
ningarna. Inom den nya bild-
inriktningen kommer det gi-
vetvis finnas plats för traditio-
nellt måleri och skulptur men 
även film- och fotoredigering 
finns om man vill.

– Undervisningen anpassas 
efter vad eleverna vill arbeta 

med, säger Eleonor Holst, 
som kommer hålla i bildun-
dervisningen.

Att diskutera bilder, vad de 
betyder och signalerar är en 
annan del av undervisning-
en.

– Det är viktigt att jobba 
med bilder, säger Eleo-
nor Holst. Unga möter väl-
digt många bilder i samhäl-
let. De ska få ett förhållande 
till bilder, till vad de ser och 
vad det betyder och lära sig 
att ifrågasätta.

Den i lektionssamman-
hang hett omdiskutera-
de mobiltelefonen är en del 
av ungas vardag som Eleo-
nor Holst inte kommer vara 
rädd att använda i undervis-
ningen.

– Jag kan ge eleverna i upp-
gift att ta bilder eller filma 
med sina mobiler. Jag har 

redan jobbat lite i gymnasie-
undervisningen med mobi-
len. Det lär eleverna att an-
vända redskap i vardagen och 
göra det på ett lekfullt sätt. 

– Vi vill hellre bejaka mo-
bilen eftersom den finns där, 
säger Micael Svensson. Is-
tället för att läraren beslag-
tar den kan de lära sig vad de 
kan åstadkomma med vad de 
har i fickan.

FMT
Det tredje ämnet är Funk-

tionsinriktad musikterapi 
(FMT) som kommer att er-
bjudas till alla som vill. FMT 
har funnits sedan 70-talet och 
går enkelt sagt ut på att med 
musikens hjälp skapa kropps-
lig medvetenhet.

– Det är en icke-verbal 
behandlingsmetod där man 
tillsammans med terapeu-
ten använder slag- och blås-
instrument för att utveckla 
sina funktioner på ett lekfullt 
sätt, säger FMT-terapeuten 
Elinor Emilsson.

Mycket mer än så vill 
Elinor Emilsson inte säga om 
FMT eftersom träffarna är så 
individuella och varje elev är 
unik. Man jobbar utifrån den 

nivå som just varje person be-
finner sig. 

– Jag är jätteglad att få 
chansen att jobba med det 
här. Det är viktigt att kunna 
ge dessa kravlösa träffar till 
barn och ungdomar. 

Elinor Emilsson har haft 
FMT-terapi med särskolor i 
kommunen sedan 2004 men 
målgruppen är större än så. 
Exempelvis för människor 
med läs- och skrivsvårighe-
ter, ADHD och strokepa-
tienter är terapin bra men den 
funkar även som må bra-be-
handling för alla som känner 
att de behöver. 

– Det känns mycket spän-
nande att få sätta igång Kul-
turskolan, säger Micha-
el Svensson. Vi har ett stort 
politiskt stöd i kommunen 
som känns jättebra. Hela det 
svenska musikundret med 
den stora musikexporten har 
sina rötter i musikskolan. Vi 
får även visa att Ale gymnai-
sum är mer än bara en skola, 
det är ett kulturhus.

Slår på stora trumman för kulturen
– Efter årsskiftet startar nya Kulturskolan i Ale

SJUNGER I DUSCHEN

Åsa Wall
asa.wall@posthem.se

KULTURSKOLAN I ALE

Ale Kulturskola startar vårtermi-
nen 2010. Undervisningen i bild och 
musikteater kostar 400 kronor per 
termin och FMT 600 kronor. De flesta 

lektioner hålls i Ale gymnasiums 
olika lokaler. Anmälan görs till Kul-
turverket, Ale kommun. 

Äntligen. Eleonor Holst, Michael Svensson och Elinor Emilsson ser fram mot vårterminen 
2010 då Ale Kulturskola slår upp sina nya dörrar.        Foto: Allan Karlsson

Vard 9 –18, Lörd 11-15
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SPECIALPRIS NU!
2st NYA Fiat Grande Punto 1.4, 5-dörrar

Blandad körning: 5,9 l/100 km. 140 g CO
2
/km. Miljöklass 2005. Bilen på bilden är extra-

utrustad. Erbjudandet i annonsenkan ej kombineras med andra erbjudanden eller avtal.

Omgående leverans!

119.900 kr

ABS-bromsar • Antisladdsystem (ESP) • Framstolar med antiwhiplash-
funktion • Förarkrockkudde • Passagerarkrockkudde, urkopplingsbar 
• Sidokrockgardiner fram & bak • Sidokrockkuddar fram • Elektriska 
fönsterhissar fram • Fjärrstyrt centrallås • Färddator • Luftkonditioner-
ing (A/C) • Radioenhet, RDS med Cd-spelare, 6 högtalare, MP3.

Ord pris 
   139.900 kr


