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Clowner
Jonglörer

Hästar & ponnies
Akrobater
Hundar

En cirkusfest för alla åldrar �
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”Många artister i världsklass”
Bohusläningen

”En cirkus utöver det vanliga”
KK

”En naggande god föreställning.
Sällan har åskådare så livfullt
applåderat och skrattat”
Göteborgs-Posten

”Världsklass”
NLT
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Söndag 12 sept kl. 15.00
Grusplan Nödinge (vid Nödingeskolan)

Pris 60 kr/person (ord pris 260-270 kr/person)
Biljetter säljs hos Allans Bokhandel i Älvängen 

och på ICA Kvantum i Nödinge.
Överblivna biljetter säljes i entrén/kassan 1 timme 

innan föreställningen börjar. 

Det går också att beställa biljetter per 
telefon: 0303-74 21 13

Start: sönd. 5/9-2010 
Nybörjarkurs (steg 1)- kl.17.00-18.30
Fortsättning  (steg 3)- kl.18.45-20.15

Plats: Alegården, Nygård
Kostnad: 300kr / 7 gånger

Ungdomar under 18 år: 200kr / 7 gånger
Cafeteria finnes!

Intensivkurs steg 1
Lördag 23/10 kl. 11.00-15.00 ca

Pris: 250:- inkl lunch

Motionsdans bugg
Tisdagar fr.o.m 14/9
kl. 19-21  20:-/gång. 

Anm. till kurserna sker i förväg via telefon:
Robert 0768-52 90 50  
Annelie 0730-988088

VÄLKOMNA
Robert & Annelie, 

Ale-skövde bygdegårdsförening

www.alegarden.dinstudio.se

BUGGKURS

LILLA EDET. Ny plats 
men gammalt beprövat 
koncept.

Flytten till Edet 
Värdshus skrämde inte 
bort några besökare.

Edetfestivalen 2010 
blev i vanlig ordning en 
publiksuccé.

När Lions Club Lilla Edet 
bjuder in till kalas så kommer 
folket. Inget annat arrange-
mang i kommunen är i när-
heten av att kunna locka så 
mycket publik som Edetfes-
tivalen gör år efter år.

– Det är roligt att vi kan nå 
en sådan bred publik som vi 

gör. Vi försöker hitta aktivite-
ter och underhållning för alla 
åldrar, säger Joakim Molin i 
Lions festivalkommitté.

Festivalområdet öppnade 
klockan fyra på fredagsefter-
middagen. Barnen kunde roa 
sig med karusell, hoppborg 
och slide. Senare på kvällen 
höjdes temperaturen inne 
i tältet när GO-rockalong 
band värmde upp besökar-
na med allsång. Stämningen 
var således på topp när Stre-
aplers äntrade scenen och 
dansen tog vid.

På lördagen var det full 
fart från klockan tio på mor-
gonen och fram till dess att 
restaurangtältet stängde ett 

par timmar efter midnatt. 
Svenska Hits med Good 
News har blivit ett återkom-
mande och mycket uppskat-
tat inslag på Edetfestivalen. 
I år hade bandet förstärkts 
med Magnus Bäcklund och 
Lollo Garthman, som drog 
av den ena slagdängan efter 
den andra. Inte undra på att 
publiken trivdes!

Edetfestivalen lockar besökare i alla åldrar
– Hög stämning på Värdshusets parkering

PÅ EDETFESTIVALEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Amanda hade kul i hoppborgen.

Joachim Flodin från Lions Club Lilla Edet i samspråk med 
kommunalrådet Bjarne Färjhage som besökte Edetfestivalen 
på fredagen.

GO-rockalong band med Krister Andersson i spetsen drog igång allsången i restaurangtältet.

Laddade festivalbesökare på väg in i restau-
rangtältet.

Den yngre generationen 
hade också kul på Edetfesti-
valen. Här är det Alicia som 
får agera lokförare alldeles 
på egen hand.


