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Vill du bli 
Ale Lucia?

•  Du skall vara född senast 1996 
och vara bosatt i Ale kommun 
samt tycka om att sjunga

• Sista ansökningsdag: 13/9

•    Vill du boka Ale Lucia?
Kontakta Gunilla eller Majlis 
via e-post: alelucia@live.se 
Telefon: 0708-94 14 51

Mejla in ansökan redan idag till 
alelucia@alekuriren.se
eller fyll i nedanstående talong och skicka till 
Alekuriren, ”Ale Lucia”, Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen. 

Malin Haarala, Ale Lucia 2011
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ROADDUST MANAGEMENT GROUP presenterar stolt hösten 2012

lör 27/10 kl. 19.30
FLAMINGOKVINTETTEN  
(fåtal bilj kvar) Sista jubileumskon-
serten - sen e de slut!
Stenhammarsalen - Göteborg
Bilj: Konserthusets kassa 031 - 
7265310 * samt www.gso.se

sön 23/9 kl. 19.30
ÖSTEN MED RESTEN  
i föreställningen
Raringar & Tiggare där man hyllar
HOOTENANNY SINGERS
Mimers Hus - Kungälv

lör 29/9 kl. 19.30
THE SPOTNICKS -  
-THE FINAL TOUR
En era är över - ridån går ner för 
sista gången!
Mimers Hus - Kungälv

sön 7/10 kl. 18.00
GOODTIMES -  
EN 70 TALSSHOW I TIDEN...
..med The GoodTimes All Star Band
Följ med kärleksparet genom 70-ta-
let och dess musik.
Mimers Hus - Kungälv

lör 3/11 kl. 15.00
FOLK OCH RÖVARE 
I KAMOMILLA STAD
Succén från Oscarsteatern nu sedd  
av över 500 000 personer -  
rekord för barnteater.
Mimers Hus - Kungälv

fre 9/11  kl. 19.30
SHINE ON  
- A TRIBUTE TO PINK FLOYD
Mäktig Europapremiär och genrep  
där pressen skriver... “Kan endast  
jämföras med originalet” (NWT)
10 personer och surroundljud
Mimers Hus - Kungälv

Samtliga biljetter förutom* säljes via Ticnet.se - 077 170 70 70
Konsertinfo: www.roaddust.se

sön 28/10 kl. 19.30  
THE SPOTNICKS  
-THE FINAL TOUR
En era är över - ridån går ner för 
sista gången!
Stenhammarsalen - Göteborg
Bilj: Konserthusets kassa 031 -7265310 
* samt www.gso.se

ÄLVÄNGEN. Sticka eller 
brodera fritt, brodera jugend-
rosor eller virka grytlappar? 
Repslagarmuseet hänger med 
i svängarna och följer med i de 
senaste trenderna. Till träf-
farna tar man med sig hand-
arbete man har på gång. Ingen 
föranmälan behövs.

Deltagarna diskuterar, 
testar nya roliga sätt att skapa 
med händerna och byter olika 
idéer. Caféet med fikastunden 
är en träffpunkt för daglediga 
och samtidigt hälsovård för 
många. Man har möjlighet att 
träffa människor som alla har 

ett gemensamt intresse. 
Höstens första handarbets-

café äger rum torsdagen den 6 
september. Repslagarmuseet 

hälsar alla hjärtligt välkomna 
till en ny termin med spän-
nande skapande.

JONAS ANDERSSON

I en musikteater där 
modernt skogsbruk och alle-
mansrätt krockar med lust och 
längtan till vänskap, närhet 
och kärlek sätts könsrollerna 
på prov. Entreprenörsanda 
och utrotningshotade växter 
utlovas den första september 
i kvarnen på Mauritzberg. 
Miljön kommer att skifta från 
buggkurser till vägföreningar, 
jaktlag och bokcirklar. Kata-
rina A Karlsson har forskat 
kring könsroller i sceniska 
sammanhang och sätter nu 
allt på sin spets då 1600-
talets förkärlek att klä män 
i kvinnokläder förenas med 
nutida manliga och kvinnliga 
nätverk. Hon doktorerade 
i vintras i ämnet musikalisk 
gestaltning med avhandlingen 
Think’st thou to seduce me 
then? - Impersonating female 
personas in songs by Thomas 
Campion 1567-1620 som 
behandlar hur sånger med 

ett kvinnligt berättarjag var 
menade att framföras av män 
för män. Musiken i föreställ-
ningen är både nyskriven av A 
Karsson själv och jazzpianis-
ten Harald Svensson, varvat 
med såväl renässanskomposi-

tören Thomas Campion som 
Evert Taube, Hugo Alfvén 
och Birger Sjöberg. Gunilla 
Gårdfeldt står för regin för 
lustspelet som hade premiär 
på Aftonstjärnan i Göteborg i 
våras.                                  ❐❐❐

PRÄSSEBO. Tage Svensson 
guidade SPF Alebygdens fre-

dagsvandrare i sina hemtrak-
ter. Vi gick runt Bodasjön som 

är två kilometer lång. Här har 
en kort tid anordnats roddtäv-
lingar. Vi njöt av vår matsäck 
på en knalle med utsikt över 
den vackra sjön. I södra ändan 
blommade något så ovanligt 
som röda näckrosor.

Sista delen av vandringen 
gick på den gamla banvallen 
som nu är en bekväm gång- 
och cykelväg. Vandringen blev 
cirka 6 km och vi tackade Tage 
för hans utmärkta guidning.

Den 10 september åker ett 
fyrtiotal medlemmar till Tysk-
land. Månadsträffen i Starrkärr 
är därför flyttad till torsdagen 
den 6 september.

Lennart MattssonSPF:s vandrare tittar närmare på Bodasjön.

27 SPF-are vandrade i Prässebo
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Musikteater i kvarnen Mauritzberg

Arrangemanget Kultur på Mauritzbergs är sista för somma-
ren.

Öppet handarbetscafé på Repslagarmuseet

Höstens första handarbetscafé äger rum nästa torsdag.
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AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

BUFFÉ MED TRE OLIKA RÄTTER:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.00


