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VARJE FREDAG 17-20

VÅRA ÖPPETTIDER:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.30
Fredag öppet till kl 22.00

AFTER 
WORK

BUFFÉ MED TRE OLIKA RÄTTER:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.00

 

NÖDINGE. Teaterfören-
ingen i Ale är klar med 
vårens program.

Folkkära och älskade 
underhållare, var och 
en på sitt sätt, kommer 
att hyllas.

Först ut är föreställ-
ningen ”Vart tog alla 
hundar vägen?” där 
Peter Harryson med-
verkar.

Teaterföreningen i Ale fick 
till ett par publika fullträffar 
i slutet av förra året. Ronny 
Erikssons show drog fullt 
hus och ett par hundra åskå-
dare såg senare imitatören 
Anders Mårtensson briljera 
i olika skepnader.

Våren bjuder också på ett 
par riktiga godbitar. Först 
ut är ”Vart tog alla hundar 
vägen” som är en hyllning 
till Hasse Alfredsson och 
Tage Danielsson. Före-
ställningen, som visas sönda-
gen den 10 februari, speglar 
Hasse & Tages produk-
tion med sketcher, sånger 
och revynummer, alltifrån 
premiären 1962 på Gröna 
Lund med ”Gröna Hund” 
till ”Under Dubbelgöken” 
på Berns 1979. Vi får bland 
annat höra godbitar som 
”Rågsved”, ”Var blev ni 
av?” och Tages monolog om 
”Sannolikhet”.

– Det är klassisk och tidlös 
underhållning. Regissör är 
Peter Harryson som också 
kommer att finnas med i en 
av huvudrollerna, förklarar 
Margareta Nilson, ordfö-
rande i Teaterföreningen i 
Ale.

– Biljetterna släpps på 
Ale bibliotek nu på måndag. 
Vi förväntar oss en stor 
publiktillströmning då före-
ställningen fått väldigt goda 
recensioner, säger Marga-
reta.

För er som inte fick 
möjlighet att se Teatervin-
dens tolkning av Vilhelm 
Mobergs klassiker ”Mark-
nadsafton” på Repslagarmu-
seet i höstas ges nu en andra 
chans. Föreställningen tar 
plats i Ale gymnasium tors-
dag 14 mars.

– Jag har själv sett före-
ställningen och jag impone-
rades av det duktiga amatör-
sällskapet, säger Margareta 
Nilson.

Onsdag 3 april blir det 
en helt annan sorts kultur i 
Nödinge. Göteborgsbandet 
Pepperland har i olika sam-
manhang utnämnts till värl-
dens bästa Beatlestolkare.

– Vi vet att det finns väl-
digt många Beatlesfantaster 
och här får de sitt lystmäte. 
Jag kan utlova en musikun-
derhållning utöver det van-
liga, säger Margareta Nilson.

Våren avrundas med en 
barnteater söndag 12 maj 
där Teaterföreningen i Ale 
finns med som medarrangör. 
”Krifs krafs hoho plask” är en 
godnatteater om att gå och 
lägga sig.

– Det går inte att klaga 
på utbudet. Genom att bli 
medlem i vår förening kan 
man också köpa scenpassra-
batt. Det innebär ett redu-
cerat pris till samtliga före-
ställningar som Riksteatern 
arrangerar runtom i landet. 
Det är något att tänka på, 
avslutar Margareta Nilson.

JONAS ANDERSSON

ALAFORS. Mildvädret 
var länge ett hot, men 
så kom kylan tillbaka.

Det innebär att det 
blir Vaknakväll i Ale-
backen som planerat.

På fredag får barn 
och ungdomar upp 
till 20 år åka gratis i 
pisten.

Alebacken fick en smakstart 
på årets skidsäsong när snön 
och kylan slog till redan i 
början av december. Premiä-
ren ägde rum söndagen den 9 
december med 450 åkare på 
plats. Dessvärre blev det ett 
väderomslag vid juletid med 
ett koppel av milda dagar 
som följd. Jullovet blev inte 
riktigt vad Alebackens SK 
hade hoppats på.

– Vi hade någon enstaka 
dag mellan jul och nyår som 
var välbesökt, i övrigt har det 

inte varit något att yvas över, 
säger Niklas Helin i Ale-
backens SK.

Till slut medförde regnet 
och blåsten att Alebacken 
fick stänga. Slut för säsongen 
trodde nog vissa. Alebackens 
eldsjälar såg dock nya möj-
ligheter när kvicksilvret bör-
jade krypa neråt igen i slutet 
av förra veckan. Ny konst-
snö har producerats och det 
betyder att Vaknakvällen inte 
längre ligger i farosonen för 
att behöva ställas in.

– Nu kör vi som planerat. 
På fredag kväll är alla ungdo-
mar upp till 20 år välkomna 
att åka gratis här i Alebacken, 
förklarar Niklas Helin.

Detta blir femte året som 
arrangemanget genomförs. 
Traditionen är mycket upp-
skattad och i fjol kom över 
400 barn och ungdomar 
till skidcentret i Alafors. 
Förutom att alla besökare 

fick gratis liftkort under tre 
timmar erbjöds också skid-
skola. Tio skidlärare tog 
hand om 70 deltagare i varie-
rande åldrar.

– Skidskola kommer vi att 
arrangera i år också. Skidsko-
lan är från tio år och anmälan 
sker via vår hemsida. På Ale-
backens hemsida finns också 
information om hur man går 
till väga för att eventuellt 
hyra skidutrustning, upply-
ser Niklas Helin.

Precis som tidigare år 
kommer Vakna att bjuda alla 
besökare på korv med bröd.

– Vi är många vuxna som 
kommer att vara på plats i 
Alebacken på fredag kväll. 
Alebacken, Vakna och Ale 
Fritid är alla involverade i 
arrangemanget på olika sätt, 
avslutar Vaknas projektle-
dare Thomas Berggren.

JONAS ANDERSSON

Teaterföreningen i Ale inle-
der vårprogrammet med en 
hyllning till Hasse & Tage. 
Söndgen den 10 februari 
visas föreställningen ”Vart 
tog alla hundar vägen?” i Ale 
gymnasium. Medverkar gör 
bland andra Peter Harryson.
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Folkkära underhållare
hyllas i Ale gymnasium

På fredag blir det Vaknakväll i Alebacken. Barn och ungdomar upp till 20 år erbjuds gratis 
skidåkning. Arrangemanget är ett samarbete mellan Alebacken SK, Vakna och Ale Fritid. 
Från vänster Jonas Ekstrand, Ale Fritid, Niklas Helin, Alebacken, Thomas Berggren, Vakna, 
och Daniel Juhlin, Ale Fritid.

– Gratis skidåkning för alla ungdomar

Vaknakväll i Vaknakväll i 
Alebacken Alebacken 
– trots allt!– trots allt!


