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FREDAG 25 MAJ KL 21-01
ENTRÉ: 150:-

WWW.AHLAFORSIF.SE

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

NÖDINGE. Till rytmerna 
av klassisk hiphop 
visade breakdancetrup-
pen Freestyle Phanatix 
upp sina talanger på 
Ale gymnasium under 
onsdagskvällen.

På workshopen 
efteråt imponerade 
flera unga alebor på 
scenen. 

Hiphopkulturen lever i Ale, 
särskilt bland de yngsta. Det 
fick publiken ett kvitto på när 
Skandinaviens största pro-
fessionella breakdancetrupp 
gästande Nödinge i onsdags. 

När Freestyle Phanatix 
visade föreställningen Bust 
da breaks var åhörarna, som 
mestadels bestod av barnfa-
miljer, på helspänn. 

Det populära hiphopkol-
lektivet har gjort över 2000 
föreställningar och work-
shops runt om i Skandinavien 
och Europa. Föreställningen 
är en hyllning till den mång-
facetterade danskultur som 
tog sin början i Los Angeles 
och New Yorks getton på 70-

talet. Tanken är att gå tillba-
ka till så som det började på 
gatan och återskapa storsta-
dens uppbrutna verklighet.   

Mycket barnfamiljer
Efter den bejublade showen 
välkomnades publiken upp på 
scen för att dansa tillsammans 
och inspireras av de rutinera-

de dansarna. 
Inom loppet av någon 

minut hade ett flertal alebor 
vågat sig upp på scenen och 
en efter en gick de fram i 
mitten av ringen och visade 
upp sina alldeles speciella 
”moves”. 

En av dem var Loke 
Fossum från Älvängen 

som dansat streetdance i tio 
veckor. Han tittade storögt på 
när killarna i Freestyle Pha-
natix ledde workshopen. 

I år har kulturen i Ale till-
sammans med Fritid satsat 
extra mycket pengar på just 
dans och att man lyckades 

få hit hiphopkollektivet var 
något utöver det vanliga. 

– Jag är förvånad över att 
det kom så många barnfamil-
jer, grymt kul att de hittade 

hit, säger kultursekreteraren 
Lisa Haeger. 

Trädgårds
marknad
Lör 26 maj kl 11-14

Glasbruksmuseet i Surte

Växter, hantverk 
och trädgårdsprylar 

Kaffeservering och 
fri entré till museet

Mer info på
www.tradgardsmarknad.se
Arr: Bruksongar och Odlaklubben Väst

– Hyllad breakdancetrupp inspirerade unga

PÅ ALE GYMNASIUM

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Hiphopkväll med attitydHiphopkväll med attityd

Loke Fossum i blått följde noga de rutinerade dansarnas steg under workshopen. 

Medlemmarna i Freestyle Phantrax fick skriva autografer till 
hängivna fans.

Möte med dansidolerna.

Modiga besökare dansade 
loss på scenen. 

SPF Alebygdens fredags-
vandrare gästade nyligen 
Sven Jonsson i Rösbacka. 
Han tog oss med till Ig-
letjärn där vi fikade och 
njöt av utsikten medan 
brasan värmde. Vi fortsatte 
sedan till Dalhem, Krok-
smosse. Här visade Inga-
lill Samuelsson sitt pri-
vata “museum”. Det är en 
omfattande mängd gamla 
ting som hon har samlat 
och presenterar mycket 
proffsigt.

34 medlemmar fick en 
fin promenad i den skira 
grönskan. Vårens planera-

de vandringar avslutas med 
en vandring i Mölnlycke 
den 1 juni. Därefter gör vi 
“spontanvandringar” varje 
fredag. Kontakta Lennart 
Mattsson.

Höstens program börjar 
den 17 augusti med en 
vandring i Prässebo. Den 
22 augusti åker vi till Borås 
och deltar i en skulptur-
vandring. Kontakta Anita 
Jensen.

Datum för månadsträf-
fen i Starrkärrs bygdegård 
har ändrats till torsdagen 
den 6 september.

Lennart Mattsson

Trevlig vandring med SPF

NÖDINGE. På torsdag är 
det dags för Ale Kultur-
skolas årliga vårkonsert. 
Runt 80 barn och ungdo-
mar medverkar på ett eller 
annat sätt under kvällen. 
I ena stunden kommer 
scenen att vara fylld av en 
stråkorkester för att sedan 

växla till filmvisning av 
kulturskolans unga anima-
törer.

Blåsorkestern har sin 
givna plats liksom rockor-
kestern. I år är det premiär 
för en ny grupp blåsare 
med över 20 flöjtister 
och saxofonister på scen 

samtidigt spelande samma 
melodi. Missa inte detta 
tillfälle att se bredden av 
unga kulturutövare i Ale 
kommun.

Kulturskolans Intres-
seförening delar ut stipen-
dium. 

❐❐❐

Vårkonsert i Ale gymnasiumVårkonsert i Ale gymnasium
Nu på torsdag är det dags för Ale Kulturskolas årliga vårkonsert i Ale gymnasium.
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GÖR DIN EGEN
FOTOBOK

Ladda ner GRATIS
designprogram för att göra din 

fotobok på www.fotoklok.se

www.fotoklok.se

ger dig

20% RABATT 

Ange koden: “alekuriren”
i kassan när du betalar

LÄSVÄRDE!


