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Slöjdmässa
Lör 6 nov och sön 7 nov 

kl. 10-16 i Bjärkehallen, 
Sollebrunn (2 stora hallar)

Välkommen att handla 
hantverksjulklappar direkt 
av 90 slöjdare. Fri entré

 Torget 2,   442 31 Kungälv   
Tel: 0303-109 70   Fax: 0303-196 37   

e-post: info@farshatt.se   www.farshatt.se
 

En anledning 
god som någon.
Lördag den 6 november är det 
Alla helgons dag, Gustav Adolfs 
namnsdag och rött i almanackan. 
Dessutom fi rar vi Halloween.

Oavsett vad du vill uppmärksamma, 
är du varmt välkommen! 

Välkomstdrink, 3-rättersmiddag 
med vinpaket, kaffe och choklad -
bit samt dans till PS Live, 485:-

dning 

NÖDINGE. Ale Kultur-
skola bjöd i torsdags 
kväll på traditionsenlig 
höstkonsert.

Gymnasieskolans 
teatersalong var skåde-
platsen.

Mycket folk kom för 
att lyssna till ungdo-
marnas färdigheter 
inom sång, musik, bild 
och digitalt skapande.

Tidigare var det Ale Musik-
skola, numera är det Ale Kul-
turskola som bär traditionen 
vidare med årlig höstkonsert i 
Ale gymnasium. Denna gång 
var det särskilt fokus på Värl-
dens Barn. En insamling ge-
nomfördes under kvällen, så 

att världens mest utsatta barn 
kan få bättre livsvillkor.

Teatersalongen var om 
än inte fullsatt, så dock väl-
fylld. Programmet var i vanlig 
ordning väldigt varierat och 
åskådarna fick uppleva ett 
brett spektra av uppträdan-
den, alltifrån rytmik och ani-
merad film till sång och stråk-
musik.

Sammantaget blev det en 
väldigt stämningsfull konsert 
som deltagarna har all anled-
ning att känna sig stolta över.

Stämningsfull höstkonsert i Ale gymnasium

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Hanna framförde ”River Flows In You” på flygel.Hanna framförde ”River Flows In You” på flygel. Skönsjungande Elin Rubensson bjöd publiken i Ale gymnasi-
um på ”When I get my name in lights”.

Jamie, Sofia och Hanna spelade tvärflöjt och serverade mu-
sikstycket ”Rondo”.

ÄT 2 BETALA FÖR 1

AFTER 
WORK
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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


