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NÖDINGE. Sigun Melan-
der, Mikael Forsman 
och Lotta Berglöw.

Det var Ale kommuns 
kulturstipendiater 
2009.

Ansökningstiden för 
att kunna bli årets kul-
turpristagare löper ut 
den 20 oktober.

Fortfarande finns tid att an-
tingen söka själv eller no-
minera någon annan till Ale 
kommuns kulturstipendium.

– Ansökningsblanketten 
ligger på kommunens hem-
sida. Personer eller organi-
sationer kan erhålla arbets- 
eller belöningsstipendium, 
informerar Ragnhild Kap-
pelmark på Kulturverket.

Hur brukar intresset 
vara?

– Relativt stort faktiskt. 
Jag uppmanar dock alla som 
är verksamma inom kulturen 
att söka, sedan blir det upp till 
juryn att avgöra vilka som ska 
belönas, säger Ragnhild Kap-
pelmark.

Årets kulturstipendiater 
kommer att uppmärksammas 
i samband med ”Konsert i ju-
letid”, som i år infaller den 5 

december.
– Det blir något allde-

les extra då vi får besök av 
Cyndee Peters. Det blir en 
sista chans att se henne i Sve-

rige på ett tag då hon flyttar 
till USA i början av nästa år, 
avslutar Ragnhild Kappel-
mark.

JONAS ANDERSSON

Vem blir årets kulturstipendiater?
Vem blir årets kulturstipendiater? Ansökan ska vara inne senast 20 oktober. Fjolårets sti-
pendiater var Sigun Melander, Mikael Forsman och Lotta Berglöw.    Arkivbild: Allan Karlsson

Cyndee Peters underhåller på ”Konsert i juletid” då årets 
kulturstipendiater erhåller sina utmärkelser.

STARRKÄRR. På söndag 
blir det trivselstund i 
Starrkärrs bygdegård.

Skratta & Sjung är 
tillbaka.

Dragplåstret den här 
gången blir Guddehjäl-
marna.

Guddehjälmarna är ett 
svänggäng från Ytterby. De 
står för underhållningen när 
Skratta & Sjung åter kallar 
på uppmärksamheten.

– Tidigare arrangemang 
har varit väldigt välbesökta 
och uppskattade. Vi hoppas 
naturligtvis att intresset ska 
hålla sig, säger Inga-Britt 
Karlbom, ordförande i 
Starrkärr-Kilanda Hem-
bygdsförening som står 
bakom evenemanget tillsam-
mans med Studieförbundet 
Vuxenskolan och Starrkärrs 
bygdegårdsförening.

Lennart Thorstensson 
kommer sin vana trogen att 
agera konferencier och till-
lika allsångsledare. Förutom 
sång och musik utlovas också 
en och annan rolig historia.

– Vi ser fram emot en trev-
lig höstsöndag och gemyt-
lig samvaro i bygdegården, 
avslutar Inga-Britt Karlbom.

Guddehjälmarna underhåller i Starrkärr
– Dags igen för Skratta & Sjung

Lennart Thorstensson håller 
i allsången när Skratta & 
Sjung.

ÄT 2 BETALA FÖR 1
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Varje fredag 17- 20
Måndag - torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22
Lördag kl: 13 - 22
Söndag kl: 13 - 20

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se


