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Maj

PÅ GÅNG I ALE
Barnteater med Sveriges 
yngsta 40-åring
HUR LÅNGT NÅR 
ALFONS?
Här funderar Alfons från sitt finur-
liga håll på vad en människa är. Hur
långt når våra humör, handlingar 
och hugskott? Var tar själva Alfons 
slut? Och luften han andas ut? Och 
spottet han spottar på gatan som 
räddar livet på små små krypingar?
Alfons tankar hittar inget slut ...
Pris 50 kr.
Passar åldrarna 4-8år
>> Söndag 27 maj kl 14.00,

TV Studion, Ale Gymnasium. 

Studentexamen på Ale gymnasium

Utsläppet för våra studenter är kl. 12.30 på Innergården. Vid regn blir utsläppet på framsidan.
 
Parkeringen på Ale gymnasium är avstängd mellan kl 06.30-11.00.
Boende som har bilar stående på parkeringen, tänk på att flytta dem.
Café Magnifik och Komvux  har stängt hela dagen.
Biblioteket öppnar kl. 15.00.
 
Har ni ärende till Ale gymnasium tänk på att framkomligheten är begränsad mellan
kl. 12.00 –  kl. 14.00.

Torsdag 31 maj är det studentavslutning på Ale gymnasium

Ale bibliotek endast öppet 15.00 – 19.00 torsdag 31 maj

på grund av studentexamen på Ale gymnasium.

Glöm ej att sista anmälan till 

Kulturskolan är den 23 maj!!

KULTURSKOLANS 
BILDELEVER  
STÄLLER UT 
Kulturskolans bildelever  
från Alboskolan ställer ut på 
Skepplanda bibliotek 

8/5 – 31/5

KULTURSKOLANS 
VÅRKONSERT
Stipendieutdelning
Intresseföreningen säljer fika 
från 18.00
>> Torsdag 24 maj kl 19.00

Teatern i Ale gymnasium

BOHUS. På lördag firas 
Alla smeders dag, eller 
Blacksmiths day.

Då håller smedjorna 
världen över öppet hus 
samtidigt och i Ale ges 
chansen att besöka 
konstsmeden Martti 
Riskus smedja i Viken 
för en prova-på-dag.

För sjätte året i rad anordnar 
Antracit, som är ett forum för 
smide och metallhantverkare, 
den internationella Alla sme-
ders dag. 

Konstsmeden Martti 
Risku, som driver MR Konst 
och smide hälsar besökare 
välkomna på öppet hus nu på 
lördag den 26 maj. 

– Jag kommer bland annat 
att ha prova-på-smide och 
gästande smeder kommer att 

visa sina alster och smider 
inför publik. Det blir också 
utställning och loppis där man 
kan hitta allt från smidesverk-
tyg till mjukisdjur. Det bjuds 
även på kaffe och kaka. 

Syftet med den internatio-
nella dagen är att manifestera 
smide i alla dess former och 
att framhålla dess betydelse 
för länders utveckling. 

För två år sedan fick Martti 
Risku Ales stora kultursti-
pendium för sina färdigheter 
i konst och smide. I höstas 
mottog han den ärofyllda 
mästartiteln som endast sju 
yrkesverksamma konstsme-
der innehar i Sverige. 

Prova-på-smide hos Martti i Bohus 
– Öppet hus på Alla smeders dag
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Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Nu på lördag håller konstsmeden Martti Risku öppet hus i sin smedja i Viken, Bohus.                        Arkivfoto: Allan Karlsson


