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Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

NÖDINGE. Kulturskolan 
utökar sin verksamhet 
med dans.

Satsningen möjlig-
görs tack vare speci-
ellt riktade medel från 
Kommunstyrelsen.

– Vi hoppas förstås 
kunna permanenta 
dansinriktningen på 
Kulturskolan 2012, 
säger enhetschef Ragn-
hild Kappelmark.

Fem helger, med start nu på 
fredag och lördag, erbjuder 
Kulturskolan olika dansin-
riktningar för ungdomar i 
åldern högstadiet och gym-
nasiet. Varje helgworkshop 
omfattar totalt fem timmar.

– Det är en fantastisk möj-

lighet för kommunens ung-
domar att få prova på olika 
dansstilar under professio-
nell ledning, säger Ragnhild 
Kappelmark.

Biljetter säljs på Ale bibli-
otek i Nödinge och eftersom 
det är begränsat med platser 
är det först till kvarn som 
gäller. Varje biljett gäller för 
två olika inriktningar.

På fredag inleds det med 
hiphop/street. Dansare från 
Twisted Feet DA kommer att 
leda övningarna.

– Nästa tillfälle blir 11-12 
november då det blir modern 
dans med Monica Milocco, 
avslöjar Ragnhild.

Helgworkshop Helgworkshop 
med dansmed dans
– Ungdomar välkomnas 
till Ale gymnasium

Twisted Feet Dance Academy inleder den första av fem helger med dansinriktning i Kulturskolans regi. Hiphop och streetdan-
ce står på programmet.

Det lönar sig att åka några mil för en bra affär
ÖPPETTIDER: Vardagar 9-18 • Lördagar stängt under sommaren.

Trollhättevägen 18 • Kungälv

Tel. 0303-620 00 • Bilförs. 0303-620 10        www.bilab.se

Lars
Borg

0303-620 76

Mikael
Nilsson

0303-620 17

Emil
Runfelt

0303-620 18

Kontakta våra Audi-säljare

Niklas
Johansson

0303-620 56

Daniel
Svennemar

0303-620 57

Maximalism.

Audi A1

159.900 kr
ord.pris 170.000 kr

A1 miljöbil
Nya Audi A1 är en stor liten bil. 
Vi lovar att du får riktigt roligt bakom ratten:
• Klimat • CD-radio • Alufälgar • Elhissar 
• Elspeglar • ESP • Fjärr centrallås • Easy Entry

Välkommen in och provkör.

”Köregenskaper, kvalitetsintryck, komfort och
bränsleekonomi är på topp. MIKAEL SCHULTZ, 
VI BILÄGARE, 28.7 2010

Bränsleförbrukning 5,1 l/km, CO2 utsläpp 119 g/km, Miljöklass 
2005. Bilen på bilden är extrautrustad.

Skattefri 
i 5 år!

Peter Hyltén-
Cavallius

0303-620 16

Patrik
Carmichael

0303-620 19

Kontakta våra VW-säljare                               Transportbilssäljare

Bränsleförbrukning blandad körning 4,2–5,9 l/100 km. CO
2
-utsläpp blandad körning 89–139 g/km. Uppfyller EU5. 

Polo. En helt ny klass.
137.900 kr

OMGÅENDE
LEVERANS!

nu
Ord pris 163.300 kr

MASTERPAKET INGÅR!
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TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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