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Cat Club:  

No Tjafs
& DJ Pierre

Torget 2, 442 31 Kungälv   
0303-109 70, www.farshatt.se

Fredagen den 16 november 
Mat, dryck, musik och hög stämning. 

I Schlagerbaren: Tompa.

Entré inkl. buffé: 225 kr. Biljetterna släpps fredag 9 nov. 
Efterinsläpp från kl. 21: 125 kr.

Åldersgräns: 20 år.

NÖDINGE. På lördag är 
det Barnbokens dag på 
Ale bibliotek.

Samtidigt fi ras Al-
fons Åberg.

Gunilla Bergströms 
älskade sagofi gur fyller 
40 år.

Det blir sagostunder, sång 
och musik med Ale Kultur-
skola, bokfiskedamm och 
tipspromenad när Ale bib-
liotek traditionsenligt bjuder 
in till Barnbokens dag. Dess-
utom utlovas kalaslekar och 
pyssel med anledning av 
Alfons Åbergs-jubileet.

Det är 40 år sedan som 
Gunilla Bergström skrev 
den allra första boken om 
Alfons Åberg – ”God natt 
Alfons Åberg”. Den boken 
har, precis som dess efterföl-
jare, lästs av flera generatio-
ner.

Barnbokens dag avslutas 
med teaterunderhållning. 
”Rävjakten” med Pettson 
och Findus sätter punkt 
för lördagens festligheter i 
Nödinge.

Barnbokens 
dag med Alfons 
Åberg i fokus
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Jonas Andersson
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NÖDINGE. Kvantumse-
rien är i mål.

I tisdags avgjordes 
den sista deltävlingen.

Kvällen avslutades 
med prisutdelning.

Årets upplaga av Kvantum-

serien lockade aningen fler 
löpare än i fjol.

– Vi har noterat drygt 1 
000 starter den här hösten, 
förklarar tävlingsledare 
Martin Thunberg.

På sista etappen deltog 
155 löpare. Ett lätt dugg-
regn föll över Dammekärr, 

men i övrigt fanns inget att 
klaga på. Temperaturen var 
behaglig sett ur deltagarnas 
perspektiv.

Medaljer delades ut till de 
tre främsta i respektive klass. 
De som varit med minst tre 
gångar erhöll diplom.

– Vi tackar Ica Kvantum 

på Ale Torg, deltagare och 
funktionärer för årets säsong 
och hälsar alla hjärtligt väl-
komna tillbaka första tisda-
gen i oktober nästa år, avslu-
tar Martin Thunberg.

Kvantumserien har gått i mål
Erik Karlsson, OK Alehof, 
gick i mål som segrare i den 
sjätte och avslutande del-
tävlingen av Kvantumserien. 
I sammandraget fi ck Erik 
emellertid nöja sig med en 
silverplats.

I den yngsta klassen, fl ickor 7, segrade Olivia Thomander 
före Agnes Hagberg och Isabella Berand.

Stolta medaljörer. I pojkar 8-9 gick segern till David Eriks-
son, Sävedalens AIK, silver till Gabriel Glenting, Nödinge, 
och bronset kneps av Filip Schälin, OK Alehof.
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NÖDINGE. Den 19 april 
har musikalen Annie 
premiär i Ale gymna-
sium.

Den gripande his-
torien om barnhems-
fl ickan Annie skildras 
av Kulturskolans elever 
tillsammans med inlå-
nade skådespelare.

Huvudrollen spelas 
av både Filippa Björk 
och Emma Kwidal.

I danssalen på Ale gymnasium 
är repetitionerna i full gång 
och bakom pianot hittar man 
Eva Malmgren, pedagog på 
Kulturskolan. Hon regisserar 
musikalen Annie och håller 
i trådarna tillsammans med 
koreografen Hanna Bro-
ström. 

Det är den tredje föreställ-
ningen i ordningen sedan 
Kulturskolans musikallinje 
startade för två och ett halvt 
år sedan och man har även 
lånat in skådespelare från 
Teatervinden och Pelartea-
tern. 

Det är många pusselbitar 
som ska falla på plats innan 
premiären.

Berättelsen, som började 
som Broadwaymusikal och 
sedan blev film, handlar om 
den elvaåriga flickan Annie 
som växer upp på ett barnhem 
i New York under depres-
sionen på 1930-talet. Till 
slut får hon nog av sin gråa 
tillvaro och den elaka före-
ståndarinnan Miss Hannigan 
(Johanna Hector) och flyr. 
Samtidigt i en annan stads-
del har miljardären Oliver 
Warbucks (Johan Torstens-
son) bestämt sig för att låta 
ett barnhemsbarn fira jul hos 
honom och Annie drar högsta 
vinsten. Men det enda hon 
vill är att hitta sina föräldrar. 

– Min favoritscen är när 
Annie hittar en gatuhund som 
hon tar med sig, säger Filippa 

Björk, som spelar Annie i 
första akten och Eva Malm-
gren tillägger:

– Förhoppningsvis 
kommer vi att kunna ha en 
riktig hund med på scen.

Emma Kwidal tar sedan 
över och spelar huvudrollen 
i andra delen och hon är sär-
skilt förtjust i sista scenen som 
är ett dansnummer. 

Emelie Kastberg, som 
spelar tre olika biroller, tycker 
att det känns speciellt att 
medverka i en klassisk musi-
kal som Annie.

– Det är häftigt att vara 
med i en musikal som är känd 
över hela världen. Det är 
också kul att det är så många 
inblandade. 

För scenografin står sex 
elever från estetprogrammet 
på Ale gymnasium för.

Musikalen Annie har pre-
miär den 18 april och sam-
manlagt kommer det att 
sättas upp fyra föreställningar 
– två för skolklasser och två 
för allmänheten. 

JOHANNA ROOS

Annie kommer till Ale
– Kulturskolan sätter upp klassisk musikal

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

Emelie Kastberg (mitten) har fl era biroller.Emelie Kastberg (mitten) har fl era biroller.

Filippa Björk.


