
2012  |   vecka 19  |   nummer 18  |   alekuriren 23NÖJE

 Torget 2, 442 31 Kungälv. 0303-109 70, www.farshatt.se

F A R S  H A T T

Alle man ombord!
Är du kvinna eller man, gillar när det gungar och är fyllda 33 år? 

Bra. Då gör du klokt i att mönstra på när Hatt Club 33 lättar ankar 

sista gången för säsongen fredagen den 11 maj. Med ombord har vi 

dessutom hela besättningen från systerskeppet Love Boat, en last 

bestående av den allra bästa musiken från 70- och 80-talet och 

Tompas Schlagerbar.

Inträde, för- och varmrättsbuffé, kaffe och garderob kostar 250:–. 

Törs du hålla dig till efterinsläppet klockan nio betalar du bara 150:–. 

Fast då kanske du måste simma ikapp.

Varmt och saltstänkt välkommen!

NO TJAFS
ONSDAG 16 MAJ KL 21-01

Entré: 120:-. 18 år leg.

VÄLKOMNA
www.ahlaforsif.se

NÖDINGE. Fängslande 
vackra röster, ylande 
elgitarrsolon och en 
rökig scenshow som 
hämtad ur en film. 

Ale gymnasiums 
musikelever trollband 
publiken under uppvis-
ningen av sitt slutpro-
jekt ”Tänk om…”
Redan i mitten av januari på-
började sistaårseleverna på 
musiklinjen arbetet med sitt 
sceniska musikprojekt, det 
sista de gör innan studenten 
om en dryg månad. 

Det var därför med många 
och blandade känslor som de 
förra fredagen spelade den 
sista av fyra föreställningar. 

Förutom elever från es-
tetprogrammet deltog även 
några av de som läser sam-
häll eller natur med musikin-
riktning. 

Showen som de arbetat 
fram från idé till färdigt fram-
trädande fick namnet ”Tänk 
om…” och handlar om fun-
deringar kring framtiden, det 
som kunde hänt och det som 
kommer att ske.  

”Tänk om man inte var fast 
i sitt inrutade liv. Tänk om allt 
hade varit annorlunda. Tänk 
om jag kom in på musikhög-
skolan. Tänkt om jag kunde 
flyga. ”

Kramkalas
Med en enorm bredd på fö-
reställningen fick de med allt 
från solosång, duetter och 
fyrhändigt piano till fartfyll-
da dansnummer och stenhård 
metal. 

Baren som stod uppställd 
som rekvisita och restaurang-
borden med rutiga dukar ska-
pade en charmig pubmiljö. 

Efter att de talangfulla mu-
sikeleverna tillsammans avslu-
tat med Dream Theaters ”The spirit carries on” 
blev det kramkalas på scenen. 

Tänk om... flera av Ale gymnasiums elever 
som tog studenten 2012 slår igenom inom 
musiken, då blir 
jag inte ett dugg 
förvånad.

Rökig show med mycket känslaRökig show med mycket känsla

– Ale gymnasiums musikelever visade upp slutprojekt

VILKEN SHOW!

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Militärdrömmar. Inledningsnumret blev en fartfylld historia med en showande armé.

Tänk om... metal var mainstream. 

Glamour med den rätta attityden.

Änglalikt scennummer skapade magisk stämning.

Gemenskap och värme på scen.
www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församlingStarrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-ÄlvängenAlafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

KYRKOFULLMÄKTIGEKYRKOFULLMÄKTIGE
i Starrkärr-Kilanda församling

kallas till sammanträde 

onsdagen den 23 majonsdagen den 23 maj
kl. 18.30 kl. 18.30 

i Kilanda församlingshem.

Ärenden enligt utsänd kallelse

Kurt Nielsen, ordförande


