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KOMMANDE
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AFTER WORK Varje fredag 17- 20

Måndag - torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22
Lördag kl: 13 - 22
Söndag kl: 13 - 20

Boka bord!

MISSA INTE DETTA!

Onsdagen den 27 oktober 
får Ales invånare njuta av en 
opera i två akter i teatersa-
longen på Ale gymnasium.

Hennes man hette Wolf-
gang Amadeus Mozart. 
Hon överlevde honom med 
femtio år och räddade hans 
mästerverk till eftervärl-
den. I en nyskriven musikte-
aterpjäs får vi lära känna fru 
Constanze Mozart.

Innan hon hunnit fylla 
30 år var Constanze Mozart 
änka med två små

barn. Maken var vid sin 
död svårt skuldsatt. Con-
stanze, själv en musikalisk

begåvning och dessut-
om en affärskvinna, sortera-
de upp sin mans kvarlåten-
skaper och såg till att hans 
musik gavs ut. När hon fann 
kärleken på nytt i form av en 
dansk diplomat flyttade hon 
till Köpenhamn.

GöteborgsOperans dra-
maturg Göran Gade-
man har skrivit manus och 
valt ut

musiken till Fru Mozart. 
För att skapa rätt atmosfär 
har han botaniserat i

otaliga skrifter och lyssnat 
på mängder av musik från 
tiden då Constanze

Mozart levde (1762-
1842). Förutom alster av 
W.A. Mozart själv blir det 
även

verk sonen Franz Xaver 
Mozart, Franz Schu-

bert och Carl Maria von 
Weber, bland andra.

Constanze Mozart ge-
staltas av GöteborgsOperan 
sopran Carolina Sandgren. 
Pianisten Jonas Olsson och 
klarinettisten Ola Pers-
son gör rollerna som mu-
sikerna Herr Arnesen och 

Herr Jensen. Fru Mozart 
regisseras av Iwar Bergk-
wist, som under åren har 
skapat både text och regi till 
ett stort antal uppsättning-
ar både inom och utanför 
landet.

❐❐❐

Opera i Ale gymnasium JULBORD & RESTAURANG

���������	��
��
������������	����

����������	�
	��	���	�	�����

������������

��

�
���������������
�������������

�����	�����	���� ��
���
����
�����������������������


��

�
��������������	 �����

����
�����
���!�

�����!��"� 

���
����
�����������������������


��������
�	
������

��������	
����	����������������

�������	
���

��������	
����
�����������������
�	�

���������	��
������������	����

����������
�	��������

�������
	�������������������
�����������������������������������
��������������	����
�� !"#�$"�!%�!"��

�����������������������	����������	���

�������	
������������
�����	
��	��������
��

�	�����������	�����
������	�������������
��
�� ��������  � �

�!!� ��!
�

�	��"���

!��#$
�$�����!%!%

�������	

���
�
��������

���������	

���������

Smörgåstårtor och 
tårtor på beställning

Menyer och bufféer 
för  alla tillfällen

Julbord och
 jultallrikar

Hålanskolan, Uspastorp Nol
0303-74 50 95, 070-57 58 703

Gröt-
frukost 
  lunch&

RESTAURANG 
GRÖNNÄS

Jessica med personal 

hälsar er välkomna!

ÖPPET: Mån-fre 8-17

Grönnäs, vid E45, 
(f.d Motel Göta Älv)
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* exkl. moms & vid gruppbokning om minst 10 personer
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Se mer på www.enresaitiden.se/julresa

Onsdagen den 27 oktober blir det operaunderhållning i Ale 
gymnasium. Publiken får lära känna fru Constanze Mozart.


