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ÄLVÄNGEN. Folk vällde 
in och stolarna räckte 
inte till.

Det blev rekordpublik 
när Repslagarmuseet 
bjöd in till Musikcafé i 
onsdags kväll.

Premiären av Öppen 
scen blev en succé.

Musikcafé är ett gammalt 
beprövat begrepp på Repsla-
garmuseet. Däremot var det 
första gången som Öppen 
scen ägde rum. Tanken är 
att bjuda in unga talanger 

för ett kortare framträdande. 
Till onsdagskvällens premiär 
hade fyra lokala förmågor 
anmält sitt intresse. Samtliga 
ska ha beröm för sina respek-
tive framföranden.

Betydligt mer scenvana 
har Blåsorkestern Larmet, 
som också svarade för ett 
bejublat nummer. Med sig 
hade de solisten Kent Carls-
son.

Ett annat dragplåster var 
Christer Paulsson som 
visade sin musikaliska bredd 
genom att använda en mängd 

olika instrument. Paulsson 
har varit professionell mul-
timusikant sedan 1970 och 
har bland annat förärats med 
Göteborgs Stads kultursti-
pendium.

– Jätteroligt med så 
mycket folk och underhåll-
ningen var det sannerligen 
inget fel på. En lyckad afton 
på alla sätt, konstaterade 
museichef Börje Johansson.

I lördags bjöd Repslagar-
museet in till loppmarknad 
och även då noterades en hel 
del besökare.

Välbesökt musikcafé på Repslagarmuseet

Elisabeth Nylander var en av de unga musiktalanger som Elisabeth Nylander var en av de unga musiktalanger som 
tog chansen att visa upp sig på Öppen scen.tog chansen att visa upp sig på Öppen scen.

Allan Nilsson presenterade 
artisterna på onsdagskväl-
lens Musikcafé på Repsla-
garmuseet.

NÖDINGE. Geocaching, 
arkeologgrävning och 
Dick Harrisons besök 
i Ale gymnasium var 
några av höstens höjd-
punkter.

Nu är programmet för 
årets två sista måna-
der spikat.

Många publikdra-
gande arrangemang är 
att vänta och först ut 
är Tidernas förälskelse 
med bland andra Tomas 
von Brömssen på scen.

Kulturkalendern för novem-
ber och december bjuder 
på ett varierat utbud. Nu på 
tisdag gör Tomas von Bröms-
sen en kärleksfull resa i tiden, 
tillsammans med sina spel-
kompisar Göran Berg och 
Stefan Sandberg. Dikter och 

monologer varvas med klari-
nettspel, säljflöjt och concer-
tina.

Nästa berömda kultur-
personlighet som gästar Ale 
gymnasium är Ronny Eriks-
son (8 november), som är 
tillbaka med en helt ny före-
ställning. Det blir en show där 
han ser på världen ur sitt eget 
perspektiv. Skrönor, ljug, san-
ningar och musik utlovas.

– Ronny har besökt Ale ett 
par gånger tidigare och han är 
väldigt populär. Det kan bli 
fullsatt salong, tror kulturse-
kreterare Lisa Haeger.

Onsdagen den 14 novem-
ber har Teaterföreningen 
nästa föreställning, som 
också förväntas generera god 
publiktillströmning. Det 
är Riksteatern som ger sin 
kritikerrosade föreställning 

Imitera! Imitatören Anders 
Mårtensson ikläder sig skep-
nader som Tommy Körberg, 
Zlatan, Cornelis och andra 
folkända personer.

Höstens första författarfru-
kost äger rum lördagen den 24 
november då den unga Göte-
borgsförfattaren Elin Boardy 
kommer till Ale bibliotek i 
Nödinge. Ytterligare en för-
fattarfrukost blir det den 15 
december då Erik Andersson 
från Alingsås kommer för att 
berätta om sin nyöversättning 
av James Joyce ”Ulysses”.

Noterbart är också att 
Konsert i juletid infaller sön-
dagen den 2 december då det 
bland annat blir utdelning av 
Ale kommuns kulturstipen-
dium och Vaknas ledarstipen-
dium.

JONAS ANDERSSON

Publikdragande kulturprogram

Stefan Sandberg, Tomas von Brömssen och Göran Berg intar scenen i Ale gymnasium tisda-
gen den 6 november.

– På tisdag kommer von Brömssen
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