
2011  |   vecka 16  |   nummer 15  |   alekuriren 31

Vid sitt senaste må-
nadsmöte gästades 
Aktiva Seniorer av Sir 

Bourbon Dixieland Band. I 
samarbete med Aktivas egen 
jazzklubb hade man satt ihop 
ett mycket omväxlande pro-
gram där härliga swinglå-
tar blandades med New Or-
leansjazz.

Som inledning fick vi 
lyssna till välkända Tin roof 
blues tätt följd av You driving 
me crazy med både sång och 
visselsolo. Ute sken vårsolen 
och vad kunde passa bättre 
än att fortsätta med Bär ner 
mig till sjön med ett fantas-
tiskt trumsolo.

Sir Bourbons bjöd på 
många fina klassiker som 
Wild cat blues, Bourbon 
street parade, bandets signa-
turmelodi, och Saint Louis 
blues. Varje instrument fick 
plats för solon, där de sex 
musikerna fick möjlighet att 
visa sin skicklighet. Denna 
glada och svängiga förmid-
dag gick alldeles för fort. Till 
stormande applåder spelades 
sista låten When the saints 
go marching in.

Efter all glad musik fick 
mötesdeltagarna ta del av in-
formation. Insamlingen till 
Barncancerfonden gav 2 357 
kronor i februari. Vårfesten 
äger rum den 8 april, anmä-
lan sker till Laila W. Höstre-
sa till nordvästra Skåne pla-
neras av Kerstin E. Infor-

mation kommer i höstens 
program och på hemsidan. 
Biljetter till Profeten i Västra 
Götaland den 20 april säljs 
av MariAnne C. Bouleba-
nan i Ytterby är klar för spel. 
Äventyret med dubbeldäcka-
re den 16 april är inställt.

Inga Isaksson

Härlig stämning med dixielandjazz
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VI HAR PÅSK-STÄNGT:
Skärtorsdag 21/4 till 
Annandagpåsk 25/4

VÅRA ÖPPETIDER
Måndag - Torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22

GLAD
PÅSK

Senaste nytt
alekuriren på facebook

facebook.com/alekuriren

THE CLOUD
BULLETPROOF VEINS
STEFANS: STILL BY MY SIDE
KINGS AVENUE, MISS ALBATROSS, WALKING DISORDER
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LE KOMMUNA

DDDDDDRRRRRROOOOOOGGGGGGFFFFFFRRRRRRIIIIIITTTTTTTTTTTT!!!!!!

EEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTRRRRRRRRRRRÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 77777777777000000000000KKKKKKKKKKKRRRRRRRRRRR
BILJETTER FINNS ATT KÖPA HOS:
LÖFTET, FRITIDSGÅRDAR & ALE BIBLIOTEK
FRÅN ÅRSKURS 7

ALE GYMNASIUM
Lördag 30/4 19-01

VAR MED I UTLOTTNINGEN

AV EN SCOOTER!


