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Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
www.kungalvssolskydd.se

UTMARKSVÄGEN 18.  TEL 0303-644 96 
ÖPPET: MÅN-TORS 14-18,  FRE 14-16��
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ÄLVÄNGEN. Bolivia-
basaren är rena rama 
folkfesten.

Folk från olika gene-
rationer trängdes på 
Älvängenskolan i ons-
dags kväll.

Den totala försälj-
ningen inbringade fan-
tastiska 55 290 kronor

Boliviabasaren har anor tre 
decennier tillbaka i tiden 
och utgör en tradition som 
de flesta invånare i Älväng-
en har ett förhållande till. 
För mor- och farföräldrar, 
syskon och släktingar är det 
mer eller mindre en självklar-
het att besöka arrangemang-
et. Hela behållningen från 
basaren går till barnbyn Vida 
Nueva i Quilla Colla, Bolivia.

På årets basar såldes bland 
annat blommor, hembakat 
och loppisprylar. Massor av 
lotterier med skänkta priser 
från företagarna i Älvängen 
gav bra förtjänst.

– Föräldrarna är dessutom 
oerhört generösa och bakar 
massvis med godsaker som 
vi kan sälja, förklarar lärare 
Anna Larson.

Vinstbordet hade mycket gott att erbjuda.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Boliviabasaren gav 
55 290 kronor NÖDINGE. Ale Cinema.

Så heter en nystartad 
filmklubb med säte i 
Nödinge.

Tre filmvisningar 
är inplanerade under 
våren med premiär den 
26 april i Ale gymnasi-
ums musiksal.

Maria Svensson har ett 
gediget filmintresse och det 
är på hennes initiativ som 
Ale Cinema sett dagens ljus. 
Filmklubben riktar sig till folk 
i alla åldrar.

– Syftet är att lyfta fram 
filmer som inte är så kända för 
allmänheten. Vi har en fan-
tastiskt fin biograf i Alafors, 
men vi ska ha ett helt annat 
utbud på våra filmvisningar 
i Nödinge. Ale Cinema ska 
inte ses som någon konkur-
rerande verksamhet till Med-
borgarhusets bio utan snarare 
som kompletterande och 
samverkande, säger Maria 
Svensson.

Premiärvisning blir det 
torsdagen den 26 april. 
Arrangören utlovar lite lätt-
tare tilltugg och dryck.

– För att få visa film i 
den här formen krävs det 
att publiken är medlemmar. 
Medlemskort köper man 
vid dörren och det kostar 50 
kronor för tre filmer i vår, 
säger Maria Svensson.

Först ut är ”The Truman 
Show” med Jim Carreyi 

huvudrollen. The Truman 
Show är en amerikansk film 
från 1998 i regi av Peter 
Weir.

Torsdagen den 3 maj visas 
”Mina eftermiddagar med 
Margueritte”, en stillsam 
fransk film som handlar om 
en ensam mans möte med en 
äldre kvinna.

Vårens sista filmvisning 
i Ale gymnasium äger rum 
torsdagen den 24 maj då 
publiken får ta del av ”Igel-
kotten”. Filmen bygger på 
romanen ”Igelkottens ele-
gans”, som gjorde stor sensa-

tion i Frankrike under 2007.
– En tragikomisk historia 

som verkligen är sevärd, säger 
Maria Svensson.

I samband med filmkväl-
larna kommer det finnas tid 
till en stunds diskussion, såväl 
före som efter visningarna.

– Samtalet runt filmen 
glöms ofta bort, men det ser 
vi i Ale Cinema som en viktig 
ingrediens, avslutar Maria 
Svensson.

Filmklubb startad i Nödinge
– ”The Truman Show” visas på premiären Show” visas på premiären

Maria Svensson är grundare till Ale Cinema och med stött-
ning av kultursekreterare Lisa Heager är det nu klart för 
premiärvisning i gymnasiets musiksal torsdagen den 26 
april.

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
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