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SURTE. Det var Lasse 
Dahlquist från början 
till slut.

Stämningen var så 
Göteborgsk den kunde bli.

Susanne Pettersson, 
Ing-Marie Dahlin och 
Mats Hagström gjorde 
sitt yttersta för att 
förgylla kvällen för de 
hundratalet gäster som 
kommit till Surte Kul-
turhus i tisdags.

Ing-Marie Dahlin och Mats 
Hagström har gästat Surte 
Kulturhus tidigare i olika 
konstellationer. Den här 
gången hade de sällskap av 
Susanne Pettersson och till-
sammans bjöd trion på en 
charmerande musikkväll när 
Surte-Bohus Biblioteks- och 
kulturförening bjöd in till 
årets första publika arrang-
emang.

– Det blev en riktig full-
träff. Tänk vad fort en timme 
kan gå. Det var underbara 
melodier att lyssna på. Publi-
ken var jättenöjd och nästan 
alla besökare stannade kvar 
för att fika efter musikfram-

trädandet, konstaterar för-
eningens ordförande Doris 
Hellman.

Lapp på luckan är mer 
regel än undantag när Surte-
Bohus Biblioteks- och kul-
turförening ordnar med 
aktiviteter. Ingen kan heller 
påstå annat än att medlem-
marna får valuta för årsav-
giften.

– Vi gör vårt bästa för att 
åstadkomma ett varierat och 
underhållande program, 
säger Doris Hellman.

Nästa evenemang i 
Surte Kulturhus blir den 22 
februari då Maia-ensemblen 
kommer på besök. En dryg 
månad senare, närmare 
bestämt den 29 mars, gästas 
föreningen av trubaduren 
Ingvar Gunnarsson.

Charmerande 
musikkväll i Surte
– Lasse Dahlquist-låtar 
för hela slanten
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Susanne Pettersson, Ing-Marie Dahlin och Mats Hagström tolkade Lasse Dahlquist på ett briljant sätt när de gästade Surte 
Kulturhus i tisdags kväll.

Ing-Marie Dahlin spelade gitarr och Susanne Pettersson 
sjöng.

Publiken njöt i fulla drag av framträdandet som bjöds.
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AFTER WORK 
Varje fredag 17- 20

MISSA INTE DETTA!
Kom i tid!

The cloud
och

Är du en glad, musikintresserad 
person som gillar träning? Varför inte 
kombinera detta genom att bli ledare i 
Friskis&Svettis?

Vi söker personer som kan tänka sig leda 
gruppträning inom Friskis&Svettis regi.
Vi erbjuder en utbildning av hög kvalité, 
kostnadsfritt, samt s.k. RIKS-kort som erbjuder 
dig att träna gratis inom alla Friskis&Svettis 
föreningar i Sverige.

Kom med på informationsträff den 20/2 -11 
kl 13:30-14:30 i Andrums lokaler, Älvängen.

Välkomna!

För mer information: www.friskissvettis.se/ale

Måndag 18.30 Bas Ariane
 19.30 Core Kristin

Tisdag 18.30 Stavgång Marie & Sonja
 19.00 Dans Fuego Fiona
 20.00 Medel Suzette

Onsdag 19.30 Styrka Bas Maria

Torsdag 18.30 Skivstång Eva
 19.45 Yoga Ann

Söndag 12.00 Core Mamma Ariane
 16.00 Familjejympa Linda
 19.00 Medel Karin

Vi har något för alla!

PRISER 
Jympa (termin)

Vuxen/ungdom/barn

750 kr/400 kr 
/200 kr

Jympa (helår)
Vuxen/ungdom/barn

1400 kr/700 kr 
/400 kr

Stavgång
300 kr

10-klippkort
600 kr

Medlemskap 
Vuxen/Ungdom/Junior

100 kr/helår
Barn 2-6 år 

50 kr/helår


