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Film är större än TV!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96. 

E-post: folkets.hus@telia.com

www.alefolketshus.se

KOMMANDE VECKA 8

ÅSA-NISSE
Wälkom to Knohult

SVINALÄNGORNA

Entré 80:- Från 7 år.

Onsdag 16/2 kl 19 
& torsdag 17/2 kl 14

Onsdag 23/2 kl 19

ÄLVÄNGEN. Nu är det 
åter dags för Musikcafé på 
Repslagarmuseet. Då tidi-
gare cafékvällar har varit en 
succé och skapat mersmak, 
kör vi nu igång med café på 
lördagseftermiddagarna. 
Vid tre tillfällen bjuder vi på 
några timmars underhåll-
ning av varierande slag.

Vi fortsätter med två 
eller flera band per kväll 
för ett varierat utbud. Vi 
möter såväl etablerade, som 
okända artister, stora som 
små. Underhållande kväl-
lar med mycket glädje, lite 
vemod, svängiga toner och 
smittande skratt kan med all 
säkerhet utlovas.

Först ut är Arbetes söner 
& döttrar med Eva Blume & 
Gjert Magnusson, lördagen 
den 26 februari. Det bjuds 
ett program om den arbe-
tande människan förr och 
nu, med visor och poesi av 
Kent Andersson, Moa Mar-
tinsson, Anders Wällhed och 
många andra, tillsammans 
med något guldkorn från 
arbetarrörelsens sångtradi-
tion. Vi minns Karl-Oskar 
och Kristina. Rösträttskvin-
norna beväpnade med hand-
väskor och paraplyer, och 
det första dasset på svalen. 
Och vi träffar Sonja, som 
en natt får höra sin pappa 
sjunga en konstig sång som 

hon aldrig tidigare hört: ”…
från mörkret stiga vi mot 
ljuset…”. Ett program att 
värma sig vid när det blåser 
snålt, med plats för både 
vemod och skratt.

Eva Blume och Gjert 
Magnusson, som kommer 
från Tjörn, har under många 
år jobbat med musik i olika 
former, var för sig, och till-
sammans. Båda har turnerat 
runt på klubbar, föreningar, 
hembygdsgårdar, visfesti-
valer och så vidare. De har 
också gjort radio och tv-pro-
gram, medverkat i diverse 
band och konstellationer.

Uppträdande nummer två 
denna kväll är 14 visor på 

Musikcafé på Repslagarmuseet
– Underhållande kvällar utlovas

Eva Blume och Gjert Magnusson medverkar på vårens första 
Musikcafé på Repslagarmuseet lördagen den 26 februari.

Smålänningen Gunnar Kjällström kommer att framföra visor 
på Repslagarmuseet nästa lördag.

fastande mage med Gunnar 
Kjällström. Smålänningen 
Gunnar Kjällström uppskat-
tas för sin stora spelglädje 
samt för sina finurliga, 
medmänskliga texter. 14 
visor på fastande mage är 
en frisk blandning av visor, 
jazzig swing, bonnig buskis 
och vemod. De små berät-
telserna söker var och en sin 
egen musikaliska väg och 
får vandra fritt mellan olika 
genrer. Här finns tydliga 
referenser från stora svenska 
visartister som Cornelis 
Vreeswijk och Fred Åker-
ström, men kanske framför 
allt Allan Edwall.

❐❐❐

ÄLVÄNGEN. Tisdagen den 
22 februari (se annons) 
börjar Vinterkvällar i Mis-
sionskyrkan, Älvängen. Nu 
för 17:e året i rad. Kväl-
larna kommer att handla 
om frågan: Gör Jesus någon 
skillnad i livet? Medver-
kande blir kyrkoherde Björn 
Nilsson med gedigen för-
kunnelse och hans musika-
liska fru, Sabina. 

Övriga medverkande är 
Gunnel Noreliusson från 
Mariefred. Gunnel har en 
spännande väg till tro på 
Gud, en väg som faktiskt har 
anknytning till Älvängen. 
Och Carl-Olov Hultby 
kommer från Sala och är 

frikyrkans svar på Christer 
Sjögren – en sångare som får 
sinnet att röras. Carl-Olov 
har ett kort avstånd mellan 
tanke och känsla. Båda har 
en viktig plats i hans tjänst 
som evangelist.

❐❐❐

Vinterkvällar i Missionskyrkan

EN SÅNG 
FÖR KENT

Ale gymnasium Teatern

8 mars kl 19.00
Biljetter 120:- scenpassrabattt 20:-  

barn/ungdom 80:- säljes på Biblioteket i 
Nödinge fr o m 15 februari

Arrangör: Teaterföreningen i Ale, och ABF

Bli medlem och få rabatt på föreställningarna! ���������	
�	�������	�	���	�������	��	��

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

VARMT
VÄLKOMNA!

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

Stöd
Astma- och 
Allergiförbundets
Barnallergifond
Pg 90 09 06-9


