
2010  |   vecka 17  |   nummer 16  |   alekuriren 21

 www.cafebla.org

Du vet väl att 
du kan mixa 

din egen 
sallad!

Kulglass 
från 

Triumfglass
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ALLTID FRÄSCHA 

RÅVAROR!
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*

vi har byggt hus till 
mer än 32 000 familjer

beställ prislista och katalog dygnet runt på alvsbyhus.se eller 0929-162 00

Vart 8:e hus som byggdes i Sverige 2009 var ett Älvsbyhus*. Det är vi stolta över. 

Under 2009 fl yttade drygt 1 500 familjer in i ett nybyggt Älvsbyhus någonstans i Norden. 

Hittills har vi byggt ett hem åt mer än 32 000 familjer. 

Fast pris, garanterad infl yttningsdag, förberedd övervåning, ett avtal samt att grund alltid 

ingår är några av de argument som våra kunder uppskattar.  Vi har mer än 50 års erfarenhet av 

att bygga hus. Jämför oss gärna med andra hustillverkare!

*enligt Byggfakta 2009

ÄLVÄNGEN. Ale Kultur-
skola vet knepet att 
flirta med potentiella 
elever.

I förra veckan bjöd 
man på en fartfylld och 
kul musikföreställning 
för kommunens andra-
klassare.

Nyfikenheten att få 
börja spela instrument 
skulle visa sig vara 
stor.

”Rövarkul med strul” visade 
sig vara helt i publikens 
smak. Det var full fart från 
första stund och när rövart-
rion Kasper, Jesper och Jo-
nathan gjorde entré var det 
uppenbart varifrån föreställ-
ningen fått sitt namn.

Kulturskolan erbjuder 

undervisning i ett 20-tal 
olika instrument. Därutö-
ver kan man välja att fördju-
pa sig inom ett konstnärligt 
område. Många händer flög 
i luften när Kulturskolans re-
presentanter frågade barnen 
om de kunde tänka sig att an-
sluta till hösten.

Vill lära sig trummor
– Jag vill lära mig att spela 
trummor, konstaterade en 
elev från Garnvindeskolan 
efter att han tagit del av ”Rö-
varkul med strul” i Smyrna-
kyrkan, Älvängen.

Ytterligare en skolföre-
ställning visades i Surte mis-
sionskyrka och på torsdags-
kvällen hade allmänheten 
möjligheten att se showen i 
gymnasiecafét. I direkt an-
slutning hölls sedan instru-

mentvisning, så att barnen 
och dess föräldrar kunde 
ställa frågor till Kultursko-
lans pedagoger.

– Trycket är relativt stort, 
men det är ett angenämt 
problem, förklarar Elinor 
Emilsson på Ale Kultursko-
la.

Efter att ha sett hur roligt 
man kan ha på scenen är det 
inte alls förvånande.

Trumpeten är ett givet inslag 
i Ale Kulturskolas verksam-
het.

”Rövarkul med strul” bjöd även på finstämd sång.
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