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

 

VARJE FREDAG 17-20

AFTER 
WORK

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

Sänd in hela annonsen senast torsdag 28 mars!

VINN BILJETTER TILL SVERIGES STÖRSTA CIRKUS

Namn .......................................................................

Adress......................................................................

Postadress ...............................................................

Föreställning och datum .............................................

Måndag 8 april kl 18:30 
Nödinge, vid Kyrkbyskolan

Biljetter till Cirkus Maximums 
föreställning i Nödinge står på spel!

Så här gör du:
Jämför cirkusbilderna ovan och hitta de 

annonsen till: Alekuriren, 

Vinnarna får biljetterna hemskickade 

Ett samarbete mellan:

ALE. Med glamorös nostalgi 
tar Smoke Rings Sisters sin 
publik tillbaka till 20, 30 och 
40-talets svängiga rytmer.

Söndagen den 7 april kom-
mer trion till Ale och framför 
en hyllningsshow till The 
Andrews Sisters. 

Det var passionen för de svängiga 
melodierna från 1900-talets tidiga 
decennier som förde dem samman 
för två år sedan. 

Tanken var då att göra en enstaka 
konsert ihop, men när såväl person-
kemi som röstklanger visade sig 
stämma perfekt bestämde sig Stina 
Klintbom från Skönningared, Sara 
Ljunggren från Åsa och Theresa 
Skjolden från Kungälv för att bilda 
trion Smoke Rings Sisters. 

Alla tre har bakgrund som pro-
fessionella sångerskor och brin-
ner för musiken som de är ganska 

ensamma om att göra i dag. 
– Det är helheten som fascinerar 

– melodierna och den trestämmiga 
sången tillsammans med looken, 
kläderna och ”Elvis-mickarna”. 
Det skapar den rätta guldkanten 
och musiken är verkligen med-
ryckande, säger Theresa och 
Stina tillägger:

– Musiken är så äkta. 
Det är riktiga instru-
ment och stämsång, 
vilket också kräver hårt 
arbete.

Rutinerad musiktrio
Söndagen den 7 april framför 
Smoke Rings Sisters en hyllnings-
show till The Andrews Sisters i tea-
tern på Ale gymnasium. De backas 
då även upp av storbandet Smoke 
Rings Big Band.

De hoppas på att folk i alla åldrar 
ska hitta dit, särskilt de som inte 

redan är bekanta med den klassiska 
swing-musiken.

– Vi vill att fler ska hitta musi-
ken och glädjen i den. Publiken 
ska känna att de kommer tillbaka i 
tiden, säger Theresa.

Trion har tidigare uppträtt 
på bland annat Kulturkalaset i 
Göteborg, i Slottsskogen och 
de sjöng även på invigningen 
av den nya saluhallen i vint-

ras då de framförde sin jul-
repertoar med jullåtar i 
swing-version.

På valborgsmässo-
afton uppträder de på 

Marstrands havshotell 
och under sommarhalvåret 

ska de även sjunga på ett par 
bröllop. 
– Det här är melodier som 

inte görs idag och för mig är soun-
det som balsam för öronen. Det 
svänger verkligen och man vill bara 
dansa till de här låtarna, säger Sara. 
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– Smoke Rings Sisters kommer till Ale

Svängig nostalgi med guldkant

Publikfrieri. Söndagen den 7 april framför trion en svängig Publikfrieri. Söndagen den 7 april framför trion en svängig 
hyllningsshow till The Andrews Sisters i teatern på Ale hyllningsshow till The Andrews Sisters i teatern på Ale 
gymnasium.gymnasium.


