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Full valuta för 
hela pengen!

Ja, ni läste rätt. Kungen av 
Skansen kommer till Ale 
gymnasium och tar scenen 
i anspråk i november. Innan 
dess väntar dock flera andra 
begivenheter. En stor pro-
duktion, The Las five years, 

om skådespelerskan Cathy, 
spelad av Hanna Hedlund, 
och författaren Jaime av 
Christoffer Wollter, ges i 
Alafors Medborgarhus tisdag 
14 april.

– Det känns roligt att 

kunna presentera ett stort 
arrangemang i Ledet som 
har uppgraderats tekniskt för 
att kunna bredda utbudet. 
Det är Teaterföreningen i 
Ale som har valt pjäsen och 
som tillsammans med Fol-
ketshusföreningen står som 
arrangörer, berättar kultur-
chef, Michael Svensson.

En av vårens höjdare är 
också slutproduktionen som 
avgångseleverna på det Este-
tiska programmet levererar i 

april. I år har de valt att sätta 
upp musik- och teaterföre-
ställningen ”Dödligt gift – 
En Osalig Saga”.

– Det är en pjäs som passar 
väldigt bra för målgruppen 
och en ungdomlig publik. 
Den är riktigt het, säger kul-
tursekreterare, Lisa Haeger.

I slutet av maj väntar den 
traditionsenliga vårkon-
serten som i år kommer att 
ha ett nytt och annorlunda 
innehåll.

– Det blir första gången 
som vi genomför den som 
Ale Kulturskola, vilket inne-
bär att det blir mer än bara 
sång och musik, säger en för-
väntansfull Michael Svens-
son.

Minst lika förväntansfullt 
lär aleborna tycka att kultur-
hösten blir.

– Vi är glada och stolta 
över att Lasse Berghagen 
kommer hit. Det blir en 
show som säkert innehåller 

allt från Teddybjörnen Fre-
driksson till Skansens oför-
glömliga pärlor, understry-
ker Michael Svensson.

Lisa Haeger påminner 
avslutningsvis om vårens 
största publika ungdomsar-
rangemang.

– Festivalborg med idol-
vinnaren Erik Grönvall blir 
en höjdare!
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Lasse Berghagen kommer till Ale i höst
– Men innan dess finns det andra go’bitar
ALE. Ulf Brunnberg och Ulf Dolsten bjöd på stor-
artad underhållning, men det är inte slut med det.

Kulturvåren innehåller fler godbitar.
För att inte tala om hösten, då självaste Lasse 

Berghagen gör debut i Ale.

ALE. Förra året sva-
rade alebor, företag och 
kommun för en gemen-
sam aktion till förmån 
för Europas fattigaste 
barn i Moldavien.

Situationen är fortfa-
rande mycket akut och 
Ales samarbetskom-
mun begär om hjälp.

Nu anordnas en väl-
görenhetskonsert med 
Elvis i huvudrollen.

Boka in lördag 17 april. Då 
sitter kungen åter i förarsä-
tet. En Elviskonsert arrang-
eras i Medborgarhuset, Ala-
fors, som ett startskott för en 
ny insamling till särskilda in-
satser för barnen i Moldavien.

– Det är angeläget att vi 
agerar. Insamlingen som 
gjordes i fjol möjliggjorde ett 
sommarläger för drygt 100 

av Europas fattigaste barn. 
Denna insats är oerhört vär-
defull och kommunen Budes-
ti vill gärna fortsätta det arbe-
tet, men saknar i dagsläget re-
surser. Vi gav dem redan förra 
året ett positivt förhandsbe-
sked eftersom insamling-
en gav mer än vad insatser-
na kostade i fjol. Nu börjar 
vi därför inte på noll, utan vi 
behöver få ihop cirka 45000 
kronor ytterligare för att ge-
nomföra lägret även denna 
sommar, säger Kjell Lund-
gren en av eldsjälarna i Elvis 
Forever Ale.

Eftersom ”The King” var 
en stor välgörare under sin 
storhetstid fick den lokala 
Elvisföreningen en idé om 
att arrangera en konsert till 
förmån för Moldavien.

– Vi vet att intresset för 
våra Elvisarrangemang har 

varit rekordstort. I Furulund-
sparken slog vi publikrekord 
2007 och året efter var nästan 
lika bra. I somras tröt orken, 
men nu känner vi att det finns 
en efterfrågan igen. Inget 
skulle kännas bättre än att 
genomföra en välgörenhets-
konsert till förmån för Euro-
pas fattigaste barn i Molda-
vien – och att få göra det i 
Elvis namn. Därför blir det 
nu verklighet, säger Tyrone 
Hansson, kommunens störs-
ta Elvisvetare.

Stort intresse
Intresset för evenemanget 
har redan spritt sig och sam-
arbetsvilliga partners stod 
snabbt på rad. Mötesplats 
Ungdom, Folkets Husföre-
ningen och lokala företagare 
har skapat förutsättningar för 
genomförandet.

Programmet som ska locka 
publiken till Medborgarhuset 
är imponerande.

– Elvis x5 består av fem 
herrar från Halmstad som gör 
en egen show av rockkung-
ens hits. Detta kryddar vi med 
två lokala och unga musiker 
i Mattias Salek och Rikard 
Erlandsson som också med-
verkar på scen. Däremellan 
kommer Tyrone Hansson att 
berätta om Elvis som välgöra-
re, berättar Kjell Lundgren.

Efter föreställningen 
vankas det tårtkalas. Mötes-
plats Ungdom är engagerade 
och kommer att förse besö-
karna med något riktigt smar-
rigt – 2010 fyller Elvis näm-
ligen 75 år så det finns skäl 
att fira.

– Vi ville hitta ett sätt att 
samla in pengar, men samti-
digt ge något unikt tillbaka. 

Elvis står för en unik del av 
musikhistorien och är fortfa-
rande omåttliga populär. För-
hoppningsvis tycker aleborna 
också det och vår önskan är att 
det ska kännas extra roligt att 
ta del av denna föreställning 
när överskottet går direkt till 
akut behövande, säger Kjell 

Lundgren.
Biljetter säljs endast i 

förköp. 
Senare på kvällen samma 

dag uppträder Elvis x5 på La 
Plaza i Älvängen.

Elviskonsert för Moldavien
– The King var en stor välgörare
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Elvis Forever Ale har tagit initiativ till en välgörenhetskon-
sert för Europas Fattigaste barn i Moldavien.

Skaffa mig en tenor av Ken Ludwig är en av teatervärldens allra mest omtyckta och därmed också spelade farser. Med Ulf 
Brunnberg och Ulf Dohlsten på scen samtidigt är skrattet aldrig särskilt långt borta.
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NÖDINGE. "Skaffa mig 
en tenor" är en av tea-
tervärldens mest upp-
skattade komedier.

Det skriver besö-
karna i Ale gymnasium 
i tisdagskväll säkert 
under på.

Ulf Brunnberg och Ulf 
Dohlsten gjorde ingen 
besviken.

En dubbel dos lugnande ta-
bletter är boven i dramat och 
det som får den redan lätt 
stressade operadirektören att 
tro att hans italienska opera-
stjärna avlidit precis före den 
viktigaste konserten i direk-
törens liv. En reserv kläs upp, 
en flickvän göms undan, en 
fru försvinner, kopian äntrar 
scenen - och mitt under på-
gående konsert vaknar origi-
nalet till liv! 
Det är bäddat för missför-
stånd, förvecklingar och en 
hejdlös berg- och dalbanefärd 

i gränslandet mellan klassisk 
fars och teater. 

Publiken i Ale gymnasium 
har inte svårt för att skratta 
denna kväll.

En titt i rollistan får oss att 
förstå succén än bättre. Det 
är säkra kort på scenen. Ulf 
Brunnberg i rollen som den 
hårt prövade operadirektö-
ren. Vid hans sida står Ulf 
Dohlsten, i rollen som ope-
rastjärnan Merelli, samt Cai-
sa-Stina Forsberg som por-
trätterar bland annat hans 
autografjagande beundrar-
inna Lotta. Vidare medver-
kar Ann-Sofie Kylin, Ola 
Hedén, Catherine Hans-
son , Håkan Brink och Pet-
ronella Löfstrand. För regi 
står Anders Aldgård som i 
mars 2009 belönades med en 
Guldmask för sin regi av The 
Producers.


