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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

Extraöppet i samband 
med BanaVäg 

i Väst-invigningen 

9 december 11.00-17.00

Cat Club:  

PS Live

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

Fredagen den 30 november 
Mat, dryck, musik och hög stämning. 

I Schlagerbaren: Tompa.

Entré inkl. buffé: 225 kr. Biljetterna släpps fredag 23 nov. 
Efterinsläpp från kl. 21: 125kr.

Åldersgräns: 20 år.

& DJ Pierre

LILLA EDET. På torsdag 
arrangeras konsert i 
Folkets Hus.

Thomas & Snotrics 
står på scenen.

Arrangör är GAS-
festivalen i samarbete 
med Västerlanda Kul-
tur och Media.

Vackra ljud, grovt sväng, 
spännande och ovanligt, men 
absolut inte ogreppbart. Det 
är beskrivningen av Thomas 
& Snotrics som uppträder i 
Folkets Hus nu på torsdag.

Med vanliga och lite 
mindre vanliga instrument 
skapar bandet pinfärsk, 
nytänkande musik som 
hamnar någonstans mellan 
genregränserna för rock-
jazz-electronica. Delvis 
komponerad musik som 
vävs samman i en helhet av 
improvisation och impulser.

Gruppen består av 
Thomas Gunillasson, 
Thomas Backman och 
Johan Björklund.

Västerlanda Kultur och 
Media är en nystartad fören-

ing som vill samla den konst-
närliga kompetensen i hela 
Lilla Edets kommun och vara 
en resurs för bygden på olika 
sätt. Föreningen planerar för 
en rad spännande evenemang 
som konserter, musikfestival, 
gatumålning, kulturföreställ-
ningar för barn och ungdom, 
workshops och dialogmöten 
mellan konstnärer, näringsliv 
och kommunen.

Musikkonsert i Folkets Hus

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

På torsdag serveras det vackra ljud i Lilla Edets Folkets Hus när Thomas & Snotrics intar 
scenen.          Foto: Magnus Bergström

Torsdagen den 15 novem-
ber hade SPF Götaälv-
dalsbygden månadsmöte 
i Kompassen på Ström. 
Ordföranden Kerstin 
hälsade ett 50-tal medlem-
mar välkomna. Gubes från 

Brålanda, Gunnar Gustavs-
son, dragspel, och Bertil, 
el-bas underhöll. De var på 
toppenhumör med fartfylld 
musik som varvades med 
berättelser och vitsar.

I pausen serverades kaffe, 

smörgås och kaka. Sedan 
fortsatte Gubes med oför-
minskad entusiasm och fick 
med sig alla i allsången.

Eftermiddagen avslutades 
med lotteri.

❐❐❐

Månadsmöte i Kompassen

Två ensembler möts i ett 
gränsland där musikaliska 
och sceniska erfarenheter 
förenas med olika arbetssätt. 
Akustiskt möter elektroniskt, 
improvisation möter note-
rat. Ensemblerna vill med 
detta manifestera det faktum 
att konst/konsertmusik och 
experimentell/elektronisk 
dansgolvsorienterad musik 
inte längre står så långt ifrån 
varandra som de en gång 
gjorde. Genom att placera 
de bägge genrerna och 
ensemblerna i en ny kontext 
gör vi musiken intressant för 
nya grupper, och låter den 
nå ut till många fler.

Projekten tog sin början 
under GAS-festivalen i 
Göteborg 2010 då fyra 
flöjtister och en electronica-
grupp delar konsertkväll 
på Nefertiti. Båda ensem-
blerna gillar vad de hör 
hos varandra och idén om 
ett samarbete väcks. Forty 
Fingers består av fyra klas-
siskt skolade flöjtister som 
i ensemblen specialiserar 

sig på ny musik och nya 
speltekniker. Kvartetten vill 
även utmana begreppet om 
konsertformen som sådan, 
och förändra den. 

World Domination består 
av tre tonsättare, alla med 
ena benet i experimentell 
electronica, och det andra i 
nutida konstmusik. Namnet 
The Opposing Power vitt-
nar om tron på att det finns 
något positivt att vinna 
genom att låta olikheter 
möta varandra, kanske för 
att också se de likheter som 
finns.

Nu kommer de till Ale 
gymnasium för att hålla 
workshop, tillsammans med 
deltagarna hoppas de att 
oupptäckta kompositioner 
ska skapas och nya möten 
ske. Det hela resulterar i en 
lunchkonsert dagen efter 
med fri entré som alla kan 
komma och njuta av.

Workshopen hålls tors-
dagen den 29 november 
och lunchkonserten dagen 
därpå, fredag 30 november, 
på Röda scenen i Ale gym-
nasium. 

❐❐❐

Lunchkonsert i 
Ale gymnasium

Ann Elkjär, Anna Svensdotter, Jill Widén, Daniel Karlsson, 
Jonatan Liljedahl och Mattias Petersson medverkar på 
lunchkonserten i Ale gymnasium fredagen den 30 november.


