
I år är det Dauntown 
som gäller – åtmins-
tone på Älvängens 
julmarknad.

Bandet som bil-
dades för ett halvår 
sedan underhåller 
på stora scenvagnen 
från klockan 12.

Älvängens julmarknad bjuder 
alltid på musikunderhållning. 
I år är det bandet Dauntown 
som har anlitats. En av ban-
dets sångare, rättare sagt sång-
erska, är Madelene Samuels-
son som många känner igen 
från jobbet på Ica Supermar-
ket.

Övriga bandmedlemmar är 
brödratrion Torbjörn, Fredrik 
och Johnny Daun samt deras 
kusin Viktor.

– I dagsläget vet vi inte 
vilka som kommer att kunna 
medverka på söndag. Vi 
hoppas att alla kan komma 

loss från jobb och andra åta-
ganden. Hur som helst så blir 
vi, om inte alla, så några styck-
en i alla fall. Vi spelar allt från 
pop, balader, jazz till kristen 
musik. Bandet har bara fun-
nits ett drygt halvår, men det 
funkar väldigt bra, hälsar Ma-
delene Samuelsson.

Bandet har en egen hem-
sida (dauntown.se) där det 
framgår att medlemmarna 
också tar personliga uppdrag 
för fest, bröllop eller begrav-
ning.
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Den lilla butiken med den personliga servicen

Butik BellaDonna Fashion

Välkommen hälsar Tina & Viveka!
Göteborgsvägen 76, Älvängen • 0703-562277

www.belladonna.snabber.se

Söndag 6 december har vi 
öppet  kl 12-16

50%
PÅ ALLA BYXOR

JULMARKNADSSPECIAL

JULMARKNADSSPECIAL

BoomerangBoomerang
100:-100:- rabatt rabatt

på chinospå chinos 
& jeans& jeans

EspritEsprit
Varor attVaror att 
fynda!fynda!

ZE-ZEZE-ZE

HHaremsbyxaaremsbyxa
svartsvart
449:-

2298:-98:-

Tasty JeansTasty Jeans
1100:-00:-
rabattrabatt

Ted NicolTed Nicol
TTopparoppar

lång ärmlång ärm
498:-

398398:-:-

Alla jackorAlla jackor
100-200:-100-200:-

rabattrabatt
Till han & hon

JJeanseans
100:- rabatt100:- rabatt

Lee & Levis
& Jack&Jones

SalmingSalming
2-pack2-pack

BoxershortsBoxershorts
298:-298:-

DahlinDahlin
SkjortorSkjortor

100:- rabatt100:- rabatt

OsOscar Jacobsoncar Jacobson
3300:- rabatt

KavajKavaj 
& kostym& kostym

TeatervindenTeatervinden 
säljer biljettersäljer biljetter 
till Guldtunnantill Guldtunnan

Öppet alla dagar fram till jul • Älvängen 0303-74 60 12
Erbjudandena gäller endast julmarknadsdagen.

Melka & JarlMelka & Jarl
100:- rabatt100:- rabatt

HerrbyxaHerrbyxa

DamellaDamella
PyamasPyamas 329:-

279279:-:-
NattlinneNattlinne 198:-

148148:-:-

Dauntown står för 
underhållning

Bröderna Torbjörn, Fredrik och Johnny Daun Daun har till-
sammans med kusinen Viktor Daun och Fredriks flickvän 
Madelene Samuelsson startat ett band som helt logiskt 
heter Dauntown.

Nytt band gästar Älvängen


