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Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

CRUZE

* Easy Driving gäller vid köp av en ny Chevrolet Spark, Aveo, Cruze, Captiva, Orlando eller Malibu med 
registreringsdatum fr.o.m 1 april 2012. Lokala avvikelser kan förekomma. 3 års fri service med Easy 
Driving gäller i 3 år eller upp till 4500 mil. Fria hjulskiften gäller vid köp av vinterdäck i samband med 
bilköpet. Priserna gäller t o m 31.3.2013.

Chevrolet Cruze Kombi 1,6 LT. Bränsleförbrukning vid blandad körning 7,9 l/100 km och C0
2
-utsläpp 208 

g/km. Bilen på bilden är extrautrustad. Mer info på www.chevrolet.se.

Alltid med

3 ÅRS FRI SERVICE, 3 ÅRS VÄGASSISTANS, 3 ÅRS FRIA 
HJULSKIFTEN, 3 ÅRS NYBILSGARANTI, FRI LÅNEBIL VID 
SERVICE OCH DYGNET RUNT SUPPORT!*

CRUZE 1.6 LT, KOMBI
  

NU FR 159.900 KR

AC, RADIO MP3, PARKERINGSASSISTANS, 
ALU-FÄLG FARTHÅLLARE, ELHISSAR FRAM 
OCH BAK M M.VINTERHJUL

INGÅR! ORD 174.900 KR

METALLIC TILLÄGG 5.000 KR

Filaregatan 7, Kungälv, 0303-20 86 00 
Månd–Fred 9–18, Lörd 11–15  

www.kongahallabil.se

– Stort intresse för Kulturskolans prova-på-kväll
Musik för alla smaker
NÖDINGE. Gitarr, piano, 
fi ol, sång, trummor, 
saxofon…

I torsdags ljöd alla 
möjliga toner i Ale 
gymnasium då Kultur-
skolan hade prova-på-
kväll.

Tidigare i veckan 
hade alla grundskolor 
fått besök av peda-
goger och elever som 
presenterade verksam-
heten.

Flera hundra barn och ung-
domar besökte prova-på-
kvällen som fick avsluta 
Kulturskolans årliga special-
vecka för skolorna i Ale. 

Inne i en av musiksalarna 
gick ”Smoke on the water” 
på repeat, men musikerna 
byttes ut på löpande band 
eftersom många ville prova 
på att spela trummor, bas och 
gitarr.

Joel Marmkvist, 9 år från 
Alafors kände sig hemma 
bakom trummorna.

– Jag har ett trumset 
hemma och nu ska jag och 
mina kompisar starta ett 
band. 

Lovisa Hessfelt-Stein, 
10 år från Älvängen testade 
att spela elgitarr, men det var 
inte riktigt hennes grej.

– Innan spelade jag tvär-
flöjt och nu funderar jag på 
att börja spela trummor. 

Med varsin grupp har 
Elinor Emilsson och 
Helene Gustavsson, två 
av Kulturskolans pedago-
ger, besökt alla kommunens 
grundskolor där de presen-
terat verksamheten och även 
låtit elever bjuda på olika 
musikframträdanden. 

Bra koncept
– Det har varit roligt att 
träffa alla skoleleverna och 
det har tidigare visat sig vara 
ett bra koncept för att nå 
ut. Just nu har vi ganska få 
elever i Kulturskolan, vilket 
till stor del beror på att barn-
grupperna minskat, men nu 
hoppas vi på att fler ska söka, 
säger Elinor.

Genom prova-på-kvällen 
ville man även visa att Kul-
turskolan är en levande verk-
samhet som inte bara inklu-
derar sång och musik utan 
även dans, bild och digitalt 
skapande. Därför erbjöds 
man även att testa på bild-
kunskap av olika slag. 

– Det kändes jätteposi-
tivt och roligt att få direkt-
kontakt med eleverna, säger 
Elinor Emilsson.

Joel Marmkvist känner sig 
redan hemma bakom trum-
morna och behövde inte så 
mycket hjälp från Elisabeth 
Nylander, som fanns med 
som stöd för eleverna. 

Sanna Shakhawan, Felicia Green, Tilde Erholtz och Jakob Arnes-
son väntade på att få prova på att sjunga för en sångpedagog. 

Lovisa Hessfelt-Stein fi ck Lovisa Hessfelt-Stein fi ck 
hjälp av Bosse Jansson hjälp av Bosse Jansson 
att hitta rätt ackord på att hitta rätt ackord på 
elgitarren.elgitarren.
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Johanna Roos
johanna@alekuriren.se


