
NÖDINGE. För två år 
sedan vann han det 
finaste en Elviskopia 
kan vinna.

Justin Shandor blev 
2010 års vinnare av 
världens största Elvis 
Tribute artist tävling: 
”The Ultimate Elvis 
Tribute Artist Contest” 
i USA.

På fredag 26 oktober 
gästar han Ale.
Tävlingen arrangeras årligen 
av Elvis Presley Enterprises, 
USA.  Sedan tre år tillbaka är 
tävlingen en av de mest cen-
trala aktiviteterna på Grace-
land under "The Official Elvis 
Week" som hålls runt den 
16:e Augusti varje år i Mem-
phis. Det är andra gången 
som Justin Shandor uppträder 
i Sverige efter att ha korats till 
världens främsta Elvis Tribute 
Artist. Tidigare har Justin 
Shandor medverkat i bland 
annat i TV:s ”Bingolotto”.

Justin Shandor bjuder 
publiken på en fantastisk Elvis 
show med musik från hela 
Elvis karriär från 50-talet till 
70-talet. Showen inleds med 
en liten 50-tals session för att 
avslutas med storband och kör 
då 70-talets Las Vegas period 
hyllas.

3Justin Shandor kompas av 
bandet The Moondogs – ett 
av Sveriges bästa Elvisband 
med kör. Biljetter säljs hos 
Drömhuset på Ale Torg.
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Torggatan 1, Älvängen • Tel. 0303-74 92 30

Varje fredag 17-20

Våra öppettider:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.30
fredag öppet till 22.00

afTer 
WOrK

Buffé Med Tre OliKa räTTer:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.00

Trivselstund i Starrkärrs bygdegård med 

Refräng & Co
Programvärd: Lennart Thorstensson

Entré 100:- betalas på plats
Kaffe med dopp ingår

 

Välkomna!

Söndag 21 okt kl 15 - ca 17.30

Sång, musik och vitsar

NÖDINGE. Medborgar-
husets aula intogs 
förra lördagen av 120 
glada dansare.

Det snurrades friskt 
och turerna var många.

– En härlig stämning, 
konstaterade Willy 
Davidsson, ordförande 
i Dansföreningen 
Korskruven som var 
arrangör.

Det var blöta skjortor och 
en del ömma fötter får man 
förmoda när Alefestivalen 
var över. Då hade Kork-
skruvens gäster dansat från 
klockan tio på morgonen 
fram till fem på eftermid-
dagen. Bara korta uppehåll 
gjordes för kaffe och lunch.

Det var upprymt och glatt 
under hela dagen och när 
lokaltidningen hälsade på 

var det full fart på dansgol-
vet. Musiken strömmade ur 
högtalarna och deltagarna 
svängde runt i polka, hambo 
och så vidare. Den sista 
timman bjöds det på live-
musik från orkestern Eva & 
Ingvar.

Dansfestival i Medborgarhuset

I MEDBORGARHUSET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Maj-Lis och Willy Davidsson från Dansföreningen Korkskruven.

Alefestivalen i Medborgarhuset lockade 120 dansare.

Stöd Barncancerfonden 
PG 90 20 90-0

Tel 020-902090

TRE AV  
FYRA BARN  
ÖVERLEVER 
CANCER

Elvisstjärna gästar Ale


