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TEATERVINDEN GER:

Dansen på Furulund
Premiär lör 18 maj kl 19

Furulundsparken, Alafors

– En musikalisk teaterföreställning

Sön: 19 maj
Tors-sön: 23-26 maj
Tors-fre: 30-31 maj
Tors-sön: 6-9 juni
Lör-sön 17-18 aug
Tors-sön 22-25 aug
Vardagar är speltiden kl 19

Lör-sön kl 17

Biljetter köpes hos 

Allans i Älvängen samt 

Nödinge bibliotek

Vuxen: 180:-

Under 18: 80:-

ÖVRIGA SPELDATUM

AHLAFORS IF

1913 100 ÅR
2013

AHLAFORS IF
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2013

VI FIRAR 100 ÅR
Jubileumsklappar fi nns till försäljning på 

Ahlafors IF:s julmarknad i Furulundsparken
lördag 8 december kl 15-18

Presentkort till 
teaterföreställningen 
”Dansen på Furulund” som 
har premiär lördag 18 maj

VUXEN: 180:- BARN 80:-
Du kan också maila in din 
beställning på presentkort 
till carlsson-kent@spray.se

Mössa + halsduk: 170:-

Enbart mössa eller halsduk: 100:-

ALAFORS. På lördag 
vet vi vem som blir Ale 
Lucia 2012.

Det är den 60:e ljus-
drottningen som kröns i 
Ahlafors IF:s regi.

– Det blir naturligtvis 
extra högtidligt, säger 
lussemamman Gunilla 
Johansson.
På lördag firar Ahlafors IF 
traditionell julmarknad med 
tillhörande luciakröning i 
ett förhoppningsvis vintrigt 
Furulundsparken.

– Lite snö och frost vore 
en mysig inramning, säger 
Gunilla Johansson.

Luciakröningen sätter 
punkt för julmarknaden 
i Furulund. Luciakören, 
bestående av en samling tidi-
gare års kandidater, inleder 
den musikaliska underhåll-
ningen från scenen tillsam-
mans med Jerry Jacobsson, 
Tommy Kindmark och Real 
Groove. Efter luciatruppens 
intåg och framförande av ett 
stycke vackra julsånger är det 
dags för själva kröningscere-
monin.

– Vem som blir Ale Lucia 
detta jubileumsår håller 
vi hemligt fram till lördag 
eftermiddag. Det blir en 
överraskning för alla som 
befinner sig i Furulundspar-
ken, inklusive kandidaterna, 
säger Gunilla Johansson.

Allmänheten har kunnat 
rösta via en talong i lokal-
tidningen under fyra veckors 
tid. Idag (läs tisdag) är sista 
röstningsdagen.

– Luciatruppens första 
officiella framträdande ägde 

rum i lördags på Ale Torg. 
Nu väntar en intensiv period 
med uppdrag i stort sett varje 
dag de närmaste veckorna, 
avslutar Gunilla Johansson.

JONAS ANDERSSON

60:e lucian ska krönas
– Traditionsenlig ceremoni i Furulund

På lördag är det dags för luciakröning – den 60:e i ordningen. 
Fjolårets ljusdrottning, Malin Haarala, kommer att fi nnas på 
plats i Furulundsparken och närvara vid kröningen av Ale Lu-
cia 2012. Till vänster ses lussemamman Gunilla Johansson.

Arkivbild: Allan Karlsson

LÖRDAG 8 DECEMBER KL. 15-18
FURULUNDSPARKEN, ALAFORS

• Lekar och dans kring granen
• Lotterier, Cafeteria, Fiskdamm
• Hantverksförsäljning
• Försäljning av granar och julkärvar
• 17.00 Kröning av Ale Lucia 
• Tomten delar ut godispåse

Ahlafors IF
Välkomna!

JULMARKNAD

MAURITZBERG. Strålande 
musikaliskt sväng blir det i 
Mauritzberg med Karolina 
Vucidolac, Gunnar Lindgren 
och en formidabel världstrio 
nu på söndag.

När Karolina Vucidolac och 
hennes brasilianska supertrio 
med Nelson Faria, Kiko Frei-
tas och Alfredo Paixão avslutar 
sin europaturné, passar det 
utmärkt att fira avslutningen 
just i Ale längs väg E45. Detta 
efter att deras konsert bland 
annat framförts i Dorotea vid 
E45:ans norra sträckning – 
och just denna dag då Bana-
Väg i Väst-satsningen invigs.

För första gången får vi 
höra en av vår tids främsta 
saxofonister Gunnar Lindgren 
med tillhörande ensemble. 
Räkna med att svängarna tas 
ut i jazzens doserade kurvor.

Samarbetet med Kultur på 
Mauritzberg blir årets sista 
evenemang i Älvtoner, som 
presenterat vår tids musik i en 
rad produktioner längs med 
Göta älv och väg E45 initie-
rade av Mikael Forsman.

Under året har Mölndals 
cykelklubb fått sig tillägnad 
Cykelkonsert etapp 2 inför 
sitt 90-årsjubileum, i ett sam-
arbete med Per Anders Nils-
son. Denna anknöt vidare till 
Cykelkonserten i Bohushal-
len med Girot i Ale tillägnat 
Susanne Ljungskog. Eleverna 
vid Ale gymnasium/kultur-
skola har i dagarna haft möj-
lighet att möta electronica/
flöjtkvartett-gruppen The 
opposing power i en spän-
nande workshop och konsert.
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