
ALE. Teaterföreningen 
i Ale presenterar nu 
stolt vårens inbjudna 
artister.

Sven Wollters besök i 
april är den stora kryd-
dan.

– Det känns väl-
digt roligt att han vill 
komma hit igen. Det 
sägs att han gillar att 
uppträda här, säger 
Margareta Nilsson, ord-
förande i Teaterfören-
ingen i Ale.

Boka in den 16 april, då dyker 
"En dåres sånger" upp med 
Sven Wollter i huvudrollen.  
I denna tämligen nyskrivna 
pjäs spelar Wollter självaste 
Gustaf Fröding. Det är Frö-
dings sista tid som återspeglas 
och han pendlar mellan klar-
synt cynism, busigt leklynne 
och barnslig småsinthet – och 
frampå natten slår demoner-
na till...

Redan den 25 februari 
blir det musikal i Ale gym-

nasiums teatersalong. Det är 
en mindre föreställning som 
bygger på en av världens mest 
älskade sagor, Askungen.

8 mars framför Maria 
Hörnelius, Bernt Anders-
son och Kjell Jansson Kent 
Anderssons visor.

Den omtalade pjäsen Ut-
rensning kommer till Ale 

gymnasium 17 mars. Det är 
ett gripande drama som inte 
lämnar någon oberörd – ett 
stycke aktuell samtidsdrama-
tik och en återblick på förra 
århundradets stora händelser.

Biljetter till samtliga före-
ställningar säljs i förköp på 
biblioteket i Nödinge.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Biljetter finns att köpa på följande ställen: 
Biblioteket Skepplanda, Allans i Älvängen, Folketshus Nol, 

Ale bokhandel Nödinge, Biblioteket Nödinge.
 

Biljettpris 100 kr

Lördag 5 februari kl. 18.30
Medborgarhuset Alafors

Arrangörer: Folkets Hus, Ale kommun, ABFVälkomna!

Lördag 29/1 på scen:
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AFTER WORK 
Varje fredag 17- 20

MISSA INTE 
DETTA!

Kom i tid!

Fredag 4/2 
på scen:

Sven Wollter 
kryddar våren

Sven Wollter gör sitt fjärde framträdande i Ale gymnasium 
den 16 april.
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