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AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

VÅRA ÖPPETIDER
Mån - Tor kl: 11 - 14.30
Fre kl: 11 - 22

VARMT
VÄLKOMNA!

på Repslagarmuseet i Älvängen
Lördag 26 november kl 11-15

Traditionell
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30-tals hantverkare visar och säljer sina alster

Massor med erbjudande och fynd

Passa på att 
julklappshandla 

redan nu!
Julpyssel, sagohörna, fiskedamm, 
häst & vagn, julklappsjakt, glögg, 
adventkaffe, korvgrillning, 

lotterier, m.m
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0303-74 99 10

www.repslagarbanan.se
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NÖDINGE. Konsert i ju-
letid, torsdagen den 1 de-
cember i Ale gymnasium, 
bjuder på härligt sväng-
ig jazz med Svante Thu-
resson, Hannah Svensson 
och Ewan Svensson Trio. 
En kväll som hör till tradi-
tionerna då kulturstipen-
dium delas ut, högklassig 
musik serveras och julmus-
ten flödar.

Gitarristen Ewan Svens-
son, har medverkat i en rad 
olika jazzkonstellationer 
sedan slutet av 70-talet. Med 
föräldrar i Nol, känns det 
extra roligt att vi kan erbju-
da Ewan Svensson Trio att 
spela på hemmaplan. Trots 
alla år som professionell 
musiker och låtskrivare, är 
det första gången han fram-
träder i Ale. Gruppen Ewan 
Svensson Trio består dess-
utom av Magnus Gran på 
trummor och basisten Matz 
Nilsson, båda med gedigen 
erfarenhet från att ha spelat 
med flera av jazzens stora 
namn.

Svante Thuresson känner 
vi igen från en rad olika 
framträdande på scener och 
i tv, senast syntes han i Doo-
bidoo tillsammans med Per-
nilla Andersson. I konser-
ten i Ale har han sällskap av 
sångerskan Hannah Svens-
son som gjorde succé på 
jazzdagarna i Falkenberg 
i somras. Hannah är en av 
våra nya, unga jazz- och vis-
sångerskor. Under kvällen 
kommer vi att få höra jazz-
standards på såväl svens-
ka som engelska och kanske 
kan det bli en eller annan låt 
med julstämning också.

 Som traditionen bjuder 
delas Ale kommuns kul-
turstipendium ut, i år av 
Kultur- och fritidsnämndens 
ordförande Isabell Korn 
(M). Årets stipendiater är 
hembygdsforskaren Chris-
ter Damm och musikstude-
rande Jonas Müthing.

Stipendiet Vakenledare 
2011 delas ut av stödfören-
ingen Vaken. I pausen bjuds 
det på julfika.

 Konserten är ett sam-
arrangemang mellan Ale 
kommun, Teaterförening-
en i Ale och ABF Sydvästra 

Konsert i juletid med Svante Thuresson

Svante Thuresson är det stora dragplåstret för årets julkon-
sert i Ale gymnasium, som äger rum nästa torsdag. 

JULKONSERT
bjuder in till stämningsfull & svängig

LÖRDAG 10 DECEMBER kl.17.00

SURTE KYRKA

x2...

OPUS 83 MED…
JENNIE ELONSSON, OLLE PETTERSSON,

INGELA FRIBERG, DAN LINDÉN, 
MATS SKÖLDBERG & PETER WÅGSJÖ

RRBBDECEM0 AG 1 ERDECEMBAG 1 CG D0 DECEMBCAGG 10 DECEMBER kkl
Mats Sköldberg / piano

Dan Lindén / piano

g / p

DaDD nD n LiLiLLi dnddéééén /////// anooiipia
LÖRDAG 17 DECEMBER kl.17.00

ENTRÉ 150:- 
BEGRÄNSAT ANTAL BILJETTER!

Bokning kan göras: www.opus83.se
eller besök BIBLIOTEKET i SURTE eller NÖDINGE

Bilj.förs. även konsertdagen fr. kl.16.30 SURTE KYRKA
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