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AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

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

ALVHEM. En kär tradi-
tion.

För sjätte året i rad 
genomför Ale Slöjdare 
en sommarutställ-
ning på Kungsgården i 
Alvhem.

Utställningen öpp-
nade förra lördagen och 
invigningstalade gjorde 
Merja Forsäng, som är 
sekreterare i Ale Golf-
klubb.

Historiens vingslag sitter i 
bjälkarna. Magasinsbyggna-
den på Kungsgården är den 
perfekta platsen för en hant-
verksutställning.

– Vi trivs ypperligt och nu 
har vår sommarutställning 
blivit så etablerad att folk vet 
att vi finns här, säger Lisbeth 
Karlberg, en av slöjdfören-
ingens utställare.

Diverse olika konstslag 
finns representerade i utställ-

ningen, alltifrån trä och textil 
till smycke och smide.

– Faktum är att Ale Slöj-
dare firar 20-årsjubileum i 
år. Samtidigt fyller Hemslöj-
den 100 år och det innebär att 
våra medlemmar också med-
verkar på en jubileumsut-
ställning på Repslagarmuse-
et, som pågår parallellt med 
vårt arrangemang i Alvhem, 
berättar Lisbeth Karlberg.

JONAS ANDERSSON

Ale Slöjdares sommarutställning invigd

Förra helgen invigdes Ale 
Slöjdares traditionella som-
marutställning på Kungsgår-
den i Alvhem.

NÖDINGE. Ett gäng 
lyckligt lottade ungdo-
mar fick sitt drömsom-
marjobb – som musi-
kanter.

Efter snart två veck-
ors planering har det på 
måndag blivit dags att 
ge sig ut på spelturné 
i Ale. 

Ale gymnasiums elever har 
tagit sommarlov, men inifrån 
musiksalen hörs gitarrspel 
och sång. Det är sommarmu-
sikanterna som övar som bäst 
på sina repertoarer.

Genom kommunen sökte 
de och fick sommarjobb som 
musikanter i tre veckor. 

Sista veckan ska de ut och 
spela för förskolor, äldrebo-

enden och eventuellt även på 
biblioteken. 

– Vi anpassar musi-
ken efter målgruppen. För 
barnen kommer vi att spela 
upp en musikteater och på 
äldreboendena ska vi ha 
fokus på nostalgi som Elvis, 
Evert Taube och andra visor, 
berättar Amilia Häger.  

Gör allt arbete själva
De gör allt arbete själva, 
från att sätta ihop själva 
föreställningen till att boka 
spelningar, även om personal 
från kulturskolan finns nära 
till hands för att hjälpa till.

Sammanlagt räknar de 
med att göra tre föreställ-
ningar om dagen under 
vecka 27. 

– Det går bra att kon-
takta oss om man vill att vi 
ska komma och spela, säger 
Hanna Lundkvist.

Arbetsmarknadsenheten 
har även hyrt in en minibuss 
och ställer även upp med 
chaufför.

Men innan bussen avgår 
från Nödinge är det mycket 
som ska ordnas, utöver att 
lära sig alla låtarna. 

– Vi är nog mer nervösa 
för att inte hinna med allt 
runt omkring än att spela, 
säger Victoria Niklasson.

De fick drömsommarjobbet
– Sommarmusikanterna gör sig redo för turné

Spelar på förskolor och äldreboenden. Amilia Häger, Julia Magnusson, Hanna Ericsson, 
Hanna Lundkvist, Victoria Niklasson och Alexander Eriksson är årets sommarmusikanter. 

Mer än bara lokaltidning
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