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Kulturstipendium 2012
Ale kommuns kulturstipendium delas ut för insatser 

inom kulturområdet såsom litteratur, musik, 

konst, teater, film, dans, foto, museum, utställning, 

konsthantverk, kulturarv, bildningsverksamhet eller 

annan jämförbar verksamhet. Stipendiet delas ut till 

person eller organisation som är bosatt i, eller har sin 

kulturella verksamhet knuten till Ale.

Kulturstipendiet om 30.000 kr är uppdelat i arbetsstipendium 

och belöningsstipendium. Stipendierna kan komma att delas 

av flera stipendiater. Ansökningsblankett finns på www.ale.se/

uppleva-och-gora/kultur/kulturstipendium samt på Kulturver-

ket i Ale gymnasium, Nödinge. Blanketten kan också beställas 

på telefon 0303-330 590. Ansökan om stipendium eller förslag 

på stipendiat skall vara kommunen tillhanda senast måndag 

15 oktober 2012. Adress: Ale kommun, Sektor utbildning, 

kultur och fritid, 449 80 Alafors. För ytterligare information 

kontakta enhetschef Ragnhild Kappelmark 0303-330 939.

COOLA PAPPOR 
- Föreläsning ur pappors perspektiv

Martin Melin, 43, och Peter Karyd, 37, bjuder i 

sin föreläsning “Who´s Your Daddy?” på pappors 

tankar som rör allt från att leva som styvpappa, 

hur en pappa ser på förlossningen till hur det är 

att bara vara pappa. De lindar inte in det utan 

uttrycker sig med en stor portion humor och 

självironi hur en pappa ser på sin verklighet som 

ibland skiljer sig mycket från en kvinnas  

perspektiv.

>> 19 september kl 18.30-20.30,

Ale Gymnasium, Musiksalen 

Fri entré

GRÄV MED EN ARKEOLOG

Andreas Antelid visar hur en arkeolog arbetar 

och du får pröva att gräva. Vi kommer gräva 

på en speciell plats i Furulundsparken där vi 

tror att det kan finnas mycket spännande att 

hitta. Kläder efter väder. Vi träffas vid entrén till 

Furulundsparken, Alafors. Obligatoriskt förköp av 

biljetter på Ale bibliotek, Nödinge 50 kr.

>> Lördag 22 september kl 14

Medarr: Studieförbundet Vuxenskolan

KONSTVANDRING 
ÄLVKULTUR
22-23 september kl 11-18

Besök konstnärer & konsthantverkare i deras 

ateljéer och verkstäder i Götaälvdalen.

Vernissage på Älvkulturs samlingsutställning 

fredag 21 september kl 19 i Handkrafts lokal på 

Magasinsgatan 1, Trollhättan. Arr: Handkraft

VACKRA 
VANDRINGSLEDER

Birgitta Fredén folkhälsoplanerare och Sofie Ritt-

feldt kultursamordnare berättar om den digitala 

Natur- och kulturguiden som presenterar elva 

vandringsleder i kommunen. Du får också tips 

om promenadgrupper och andra idéer för hur du 

enkelt kommer igång med vardagsmotionen. Fri 

entré.

>> Tisdag 25 september kl 18.30 

Sal 106, Ale gymnasium, Nödinge

ESTLAND 
- ett stycke svensk historia
Föredrag av Renny Olausson

Fika / Inträde: 40 kr

>> Onsdag 26 september kl 19.00

Älvängens bibliotek

BEBISSAGOSTUNDER  

på Surte bibliotek

För dig och din bebis 4-8 månader. Vi träffas fem 

gånger och läser och ramsar tillsammans. 

>> Start torsdagen den 27 september 

kl 09.30. 

Anmäl dig på biblioteket. Välkommen!

BOK- OCH BIBLIOTEKS-
MÄSSA I GÖTEBORG
Därför är biblioteken i Skepplanda, Surte och 

Älvängen stängda torsdag 27 september. Huvud-

biblioteket i Nödinge håller öppet som vanligt 

8.30 – 19.00.

Nu är tiderna för höstens ortsutvecklingsmöten  

bokade. Mer information om varje möte kommer 

i kommunens annons i Alekuriren minst en vecka 

innan mötet samt på kommunens webbplats  

www.ale.se.

Utveckla din ort!

9 oktober  - Alafors

10 oktober  - Hålanda

11 oktober  - Bohus

16 oktober  - Starrkärr/Kilanda

17 oktober  - Skepplanda

18 oktober  - Nol

23 oktober  - Älvängen

25 oktober  - Nödinge

8 november - Surte

7 november - Alvhem

Ortsutvecklingsmöten i Ale:


