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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��������	
����
������	��


��
�������
��	������ (Ale Golfklubb 
Alvhem)

Lördag & söndag 24-25 nov kl 11-16
Försäljning av hantverk och kaffeservering 
i ett julpyntat magasin.

Korv- och hamburgergrillning

Avfart 91 från E45 - följ sedan skyltning

Wärdshuset serverar 

JULBUFFÉ 179:-
Förboka gärna på 0303-33 65 70

lördag 1 december 11-15
30-tals hantverkare visar och säljer sina alster
Massor med erbjudande och fynd

Traditionell

på Repslagarmuseet i Älvängen

JulmarknadJulmarknad

Korvgrillning
Musikunderhållning

Glögg
Kaffe med juldopp

Lotterier 
Tomtejakt med fina vinster

0303-74 99 10
www.repslagarbanan.se
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Passa på att 
julklappshandla 

redan nu!

För barnen: Fiskedamm, Julpyssel, 

Ponnyridning, Sagohörna

NÖDINGE. Stora delar 
av den svenska kändi-
seliten intog Ale gym-
nasiums scen i onsdags 
kväll.

Det var skådespelare, 
sångare, fotbollsartis-
ter och en hel del andra 
bekanta ansikten.

Alla imiterades på ett 
närmast identiskt sätt 
av Anders Mårtensson.
Med föreställningen Imitera! 
har Anders Mårtensson och 
pianisten Rickard Åström 
turnerat land och rike runt 
under hösten. Framträdan-
det i Ale gymnasium satte 
punkt för en kritikerrosad 
färd genom landet.

Anders Mårtensson gjorde 
entré som kungen och redan 
där lade han ribban för en 
sanslöst rolig kväll i teater-
salongen. Storpubliken, över 
200 personer, fick anledning 
att skratta hjärtligt vid upp-
repade tillfällen.

Gamla välkända politiker 
som Torbjörn Fälldin och 
Olof Palme debatterade om 
kärnkraften, Ingemar Mun-
debo gjorde ett gästspel 
liksom det älskade radarparet 
Hasse & Tage.

– Detta komikerpar var 
som ett baslivsmedel i de 
svenska folkhemmen när det 
begav sig, förklarade Anders 
innan han gjorde en egen 
Lindeman-historia.

Andra välkända profiler 
som roat oss genom åren 
serverades sedan i rask takt; 
Magnus & Brasse, ”Loffe” 
Carlsson och inte minst Roy 

från Macken gestaltades alla 
på ett utomordentligt vis.

Med anledning av Sve-
riges invigningsmatch på 
Friends Arena mot England 
togs en direktkontakt med 
självaste Zlatan Ibrahimo-
vic och vidare fick publiken 
höra en träffsäker analys av 
VM-kvalmatchen mellan 
Tyskland-Sverige signerad 
Henrik ”Henke” Larsson. 
Applåderna som följde var 
välförtjänta.

Den andra akten inled-
des med en speciell piano-
komposition för Nödinge 
innan en viss granne, känd 
från Beck-filmerna, tog över 
scenen och framförde en 
Frank Sinatra-stänkare. Mer 
musik blev det när tänkbara 
programledare till Allsång på 
Skansen presenterades. Sven 
Wollter, Lars Leijonborg, 
och Mikael Persbrandt var 
några exempel.

Ännu bättre blev det när 
Anders Mårtensson tog på 
sig skägget, plockade fram 

gitarren och hux flux blev 
Cornelis. Om den imitatio-
nen var träffsäker så var ändå 
slutnumret med Tommy 
Körberg nästan kuslig. Här 
kändes det faktiskt som om 
vi hade den riktiga Körberg 
framför oss. Otroligt impo-
nerande!

Nu laddar Teaterfören-
ingen i Ale för Konsert i jule-
tid som äger rum söndagen 
den 2 december.

Kändiseliten på plats
– Träffsäkra imitationer av Anders Mårtensson

Cornelis röst 
fi ck nytt liv när 
Anders Mårtens-
son stämde upp i 
”Sommarkort”.

Kungen på plats i 
Ale gymnasium.

Anders Mårtensson bjöd på 
storslagen underhållning 
när han imiterade svenska 
kändisar. Gestaltningen av 
Tommy Körberg var mag-
nifi k.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se


