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PRISET GÄLLER ETT BEGRÄNSAT ANTAL EVENTBILAR. * Easy Driving gäller vid köp av en ny Chevrolet Spark, Aveo, Cruze, Captiva, Orlando eller Malibu med 
registreringsdatum fr.o.m 1 april 2012. 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. 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. Reservation för mellanförsäljning.

CHEVROLET CRUZE 1.6 LT, KOMBI årsmodell -13

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

CRUZE Alltid med

Vårerbjudande på familjefavoriten!

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

 

NU 149.900 KR

AC, RADIO MP3, PARKERINGSASSISTANS, FARTHÅLLARE, ELHISSAR 
FRAM OCH BAK M M.

ORD PRIS 174.900 KR
METALLIC TILLÄGG 5.000 KR

NÖDINGE. Om två 
veckor smäller det.

Förväntningarna på 
årets Festivalborg är 
skyhöga och konferen-
ciererna David Alk-
houry, 16 och Nathali 
Altamirano, 23 har fullt 
upp med att förbereda 
sig.
– Vi kommer att försöka ha 
en röd tråd genom hela kväl-
len och blanda in mycket 
humor, berättar Nathali 
Altamirano.

Hon jobbar som pro-
jektarbetare på Mötesplats 
ungdom och kommer att 
tillsammans med David Alk-
houry, som går på Ale gym-
nasium, att guida besökarna 
genom en oförglömlig val-
borgsmässoafton. 

Förutom hiphopgrup-
perna Medina och Norlie & 
KKV, som är de stora drag-
plåstren, blir det även musik 
av lokala band. Reborn 
Redemption, Caveman 
meets fire, Backlights och Sir 
cane the council står redo att 
inta Festivalborgscenen. 

– Det kommer att bli 
helt grymt. Både Medina 
och Norlie & KKV tror jag 
lockar mycket ungdomar, 
säger Nathali och David till-
lägger:

– Det är stort att Medina 
kommer. De har mycket 
energi och har även arabiska 
inslag i musiken. De kommer 
nog att få igång publiken.

Positiv utmaning
Inför omkring tusen perso-
ner kommer de två konfe-

renciererna att presentera 
artisterna, men även hålla i 
prisutdelningar och nervosi-
teten börjar så smått att göra 
sig påmind. 

– Det är en utmaning som 
kommer att stärka självför-
troendet, menar David. 

Fram tills den 30 april 
gäller det att öva så att repli-
kerna sitter, samtidigt som 
det ska finnas utrymme för 
spontanitet.  

– Det ska bli jätteroligt, 
men lite nervöst är det allt, 
säger Nathali.  

Hon tycker att det känns 
roligt att många är engage-
rade och även att företag är 
med och sponsrar med priser. 

– Hela arrangemanget är 
så klockrent.

JOHANNA ROOS

ÄLVÄNGEN. Söndagen 
den 21 april stundar 
musikshow i Älvängens 
Folkets Hus.

Älva Plus gör sitt 
första offi ciella fram-
trädande.

– Det blir blandade 
låtar från 60-talet och 
framåt, säger övnings-
ledaren Stig ”Stuffa-
Stig” Karlsson.

Älva Plus består av tjejtrion 

Lykke Eriksson, Emma 
Dreifeldt och Josefin 
Olsson. Tjejerna har övat 
tillsammans ett 25-tal gånger 
och nu är de redo att möta 
publiken.

– Det blir en show på cirka 
en och en halv timme. Det 
kommer att bjudas på garan-
terat lättsam underhållning 
med välkända melodier, både 
gamla och lite mer moderna, 
säger Stig Karlsson.

Musiken som Älva Plus 

övat in består till största del 
av svenska klassiker. Schla-
gers och dansbandshits finns 
med på repertoaren.

– Efter den här showen 
hoppas jag att tjejerna får 
fler uppdrag. Det går allde-
les utmärkt att anlita Älva 
Plus till kalas, spelningar på 
äldreboenden och så vidare, 
avslutar Stig Karlsson.

JONAS ANDERSSON

Lykke Eriksson, Emma Dreifeldt och Josefi n Olsson bildar tillsammans bandet Älva Plus som 
bjuder in till musikshow i Älvängens Folkets Hus söndagen den 21 april.

Musikshow i Folkets Hus

– David Alkhoury och Nathali Altamirano leder kvällen

Festivalborg 
närmar sig

Redo att inta scenen. David Alkhoury och Nathali Altamirano är årets konferencierer på 
Festivalborg.

ALE. Elever från för-
skoleklass och upp till 
årskurs nio ska under 
nästa läsår få mer 
skapande verksamheter 
i skolan. 

Det har möjliggjorts 
tack vare att Ale kom-
mun tilldelats 688 000 
kronor i statsbidrag 
från Kulturrådet. 

Trumworkshop med en 
musiker och dansare från 
Zimbawe ska lära barn i för-
skolan och första klass om 
den afrikanska kulturen.

Genom ett filmprojekt för 
alla elever i årskurs åtta ska 
man arbeta aktivt mot krän-
kande behandling.

En ung poet håller work-
shops i kreativt skrivande, 

som ett inspirerande inslag i 
svenskundervisningen.  

Detta är bara några av pro-
jekten som tack vare stats-
bidraget på 688 000 kronor 
ska förverkligas under nästa 
läsår. Det innebär att alla 
Ales grundskoleelever samt 
barn i förskolan får ytterli-
gare en kulturupplevelse per 
år.

– Det är tredje omgången 
vi söker, men första gången 
för så många som 2929 
elever. Syftet är att eleverna 
ska få mer skapande verk-
samheter i skolan, men även 
att skapa jobbtillfällen för 
kulturarbetare, säger Katrin 
Busck, verksamhetschef för 
utveckling och elevhälsa.

Ansökan och upplägg från 
kommunen har arbetats fram 

i ”skapande-skola-gruppen” 
under ledning av kulturse-
kreteraren Lisa Haeger. 

– Ale tilldelades 688 000 kronor från Kulturrådet

Mer kultur i skolan

TEMAN
Med läroplan och kursplan som ut-
gångspunkt kommer eleverna att 
arbeta med teman enligt följande:

F-1 Samhällskunskap
Åk 2 Naturvetenskap
Åk 3-4 Historia
Åk 5-6 Främja likabehandling
Åk 7 Svenska
Åk 8 Likabehandling, motverka 
kränkande behandling
Åk 9 Likabehandling, etnisk 
tillhörighet

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Vi utför service/reparationer på din bil
Montering & balansering – Hjulskifte – Däckförvaring 

EXTRAÖPPET - DROP IN - HJULSKIFTE
Lördag 13 april - Söndag 14 april kl 11.00 - 15.00

Hjulskifte    200 kr    
Däckförvaring    300 kr
Byte bromsklossar fram eller bak  500 kr per axel + material
Byte bromsbackar bak (handbroms)  1000 kr + material
Kamremsbyte från    1000 kr + material

CD BIL & DÄCK
Ramstorp 250, 446 91 Alvhem BOKNING: 0520 655 181


