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Välkomna
IFK Kungälv                               IK Kongahälla                                PAC Produktion
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ROCK å

29 maj
Idrottshallen     Kungälv

Dansgala

RESTAURANG MED RÄTTIGHETER       18 ÅR I BAREN

18.00 - 01.00

180:-     
       

BILJETTER: ROSENSTAMS KIOSK        SPELBUTIKEN BOHUS         TEMPO  NOL��

�

200:-
FÖRKÖP VID ENTRÈN

� � ENTRÉ INKL. MAT 350:-
ENDAST FÖRKÖP

ALAFORS. På lördag 
väntas mycket folk till 
Furulundsparken.

Populära Arvingarna 
står på scenen

Det blir en repris på 
fjolårets danstillställ-
ning som lockade när-
mare 600 personer.

Samarbetet mellan Ahlafors 
IF och Dansdax slog väldigt 
väl ut förra året. Då som nu 
heter dragplåstret Arvingarna. 
Lördag 29 maj intar det popu-
lära dansbandet åter scenen i 
Ales folkparksidyll.

– Dansdax är en mycket pro-
fessionell partner som jobbar 
med stora event runtom i landet. 

Bland annat har man haft ett par 
välbesökta dansgalor i Scandi-
navium, förklarar Ahlafors IF:s 
ordförande Claes Berglund.

När No Tjafs gästade Fu-
rulund i samband med Gök-
ottedansen för ett par veckor 
sedan kom 400 besökare. Då var 
vädret allt annat än bra, bitvis 
regn och bara några ynka plus-
grader.

– Vi hoppas på betydligt 
bättre förutsättningar den här 
gången. Skulle det bli sol och 
vackert väder är det fullt rea-
listiskt att tro att vi överträffar 
fjolårets besöksantal. Arrange-
manget ligger helt rätt i tiden 
och förhoppningsvis finns det 
många danssugna alebor som 
vill uppleva den gemytliga stäm-

ning som Furulundsparken har 
att erbjuda, säger Claes Berg-
lund.

Arvingarna tillhör den svens-
ka dansbandseliten vars reper-
toar tilltalar en bred publik. Gö-
teborgsbandet firade 20-årsju-
bileum 2009 och passade då på 
att släppa skivan ”Underbart”, 
som togs emot med varm hand 
av kritikerna.

– Vi är väldigt glada och stolta 
över att kunna ha två av Sveriges 
absolut bästa dansband på besök 
under våren. Efter Arvingarna 
kommer nämligen Streaplers 
och gästar oss fredagen den 11 
juni, avslutar Claes Berglund.

Dansdax i Furulundsparken
– Arvingarna spelar upp till dans

DANSANT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

På lördag spelar Arvingarna upp till dans i Furulundsparken.På lördag spelar Arvingarna upp till dans i Furulundsparken.
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