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och

inbjuder till

Vårkonsert
Söndag 21 april kl 18 i

Smyrnakyrkan, Älvängen

Fri entré Fika

Melodier man minns

Lerum
 Vocalis

Konserten stöds av

Namn: 

Adress:

Telefonnummer: 

Vinn biljetter till 
”Dansen på Furulund”
Alekuriren lottar ut 20 biljetter till den musikaliska teaterföreställningen 

”Dansen i Furulund”, lördag den 18 maj klockan 19.00 i Furulundsparken, Alafors.

Genom att ringa in rätt svar på frågorna nedan och skicka in annonsen till 

Alekurirens redaktion har Du chansen att vinna två entrébiljetter (värde 360:-).

Hur många år fi rar Ahlafors IF i år?
1. 50 år X. 100 år  2. 125 år

Vad var namnet på Teatervindens senaste produktion 

som spelades på Kungsgården?

1. Guldtunnan  X. Silversmycket  2. Bronsåldern

Vad heter Kent Carlssons kompanjon som varit med 

och skrivit manus och regi till ”Dansen på Furulund”?

1. Christel Olsson-Lindberg    X. Christel Olsson-Lindskog    2. Christel Olsson-Lindstrand

Adressen är: Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 ÄLVÄNGEN. 

OBS! Märk kuvertet ”Furulund”.

Vi måste ha Ditt svar senast fredag 3 maj!

ÄLVÄNGEN. Det började 
med ett upprop i kommunen 
om det fanns personer med 
intresse för just opera. Ja, det 
fanns det och under ett år har 
intresserade personer av opera 
träffats i Studieförbundet Vux-
enskolans lokaler och spelat 
operamusik i alla dess former.

Vad är det operakonsten vill 
berätta? Vad betyder opera? 
Vad är det opera represente-
rar? Opera är lite som fotboll 
– ju bättre vi kan läsa spelet, 
desto intensivare blir inlevel-
sen och upplevelsen.

Opera har varit en del av 
det europeiska kulturlivet i 
mer än 400 år. Texterna och 
musiken berättar historier. 
Utgångspunkten kan vara 
myter, folksagor, skönlitte-
ratur eller verkliga historiska 
händelser.

På träffarna spelar vi utvald 
musik, diskuterar och lyssnar 

på olika inspelningar. Ibland 
kanske vi också jämför och kan 
förstå att det finns flera sätt 
att tolka skriven musik, bero-
ende på vem som sjunger eller 
dirigerar.

Exempel på det vi studerat 
är: Aida/Gravkammarsce-
nen, Carmen/Mikaelas bön, 
Rigoletto/La donna é mobile, 
Rosenkavaljeren/Upplös-
ningen, Don Carlos/Vän-
skapsduetten, La Traviata/The 
drinking song.

Just i år uppmärksammas 
Verdi och Wagner, födda år 
1813 och på avslutningstill-
fället lyssnade vi på delar av 
Tannhäuser av Wagner.  

Metropolitan i New York 
sänder direkt ut till hela 
världen föreställningar med 
värdens bästa solister i stora 
gigantiska roller. Vilka möjlig-
heter dagens teknik ger oss!  

Lördag den 27 april besö-

ker vi Medborgarhuset i Ala-
fors för att tillsammans upp-
leva Julius Caesar av Georg 
Friedrich Händel (1685-1759) 
direktsänd opera från Metro-
politan i New York. Om denna 
opera kan man läsa: ”Julius 
Caesar är en kalejdoskopisk 
opera – en till hälften komisk, 
hälften tragisk äventyrshisto-
ria.  Man får romantik, drama, 
politiskt mygel, komplicerade 
familjeförhållanden – liksom 
verklig sinnesrörelse och tra-
gedi.”

Vi planerar att fortsätta 
utforskandet i Operans värld 
och det finns plats för fler att 
vara med. Ta kontakt med Stu-
dieförbundet Vuxenskolan så 
får du veta mer.

Medverkande har varit 
Carina Wendt-Andersson, 
Irene Jansson, Carl-Axel 
Jansson, Siv Wallberg och 
Gunnel Nilsson.             ❐❐❐

Vårkonsert  
Föränderlig 
Folkmusik 

med 

Lerum Surte 
Symphonic Band 
i Surte Missionskyrka 

Lördag 20 April 
kl 17.00 

Fri entré,  
Välkomna! 

Irene Jansson, Carina Wendt-Andersson, Carl-Axel Jansson och Siv Wallberg har under ett 
års tid deltagit i en studiecirkel på temat opera.                              Foto: Jonas Andersson

Operamusik i alla dess former

LÖDÖSE. Tändkulemo-
torer, bogserbåtar och 
repslagning.

Det var vad som 
väntade besökare till 
den Varvs- och sjö-
fartshistoriska dag som 
arrangerades i lördags.

– Vi räknade in ett 
50-tal besökare, säger 
Ronny Eriksson i Göta-
älvdalens Motorhisto-
riska förening.

Götaälvdalens Motorhisto-
riska förening, som bildades 
för några år sedan, demon-
strerade sina tändkulemotorer, 
dels utanför Erik Svetsare, dels 
vid Lödösehus. 

Varvs- och Sjöfartshisto-
riska Föreningen visade sina 
samlingar i föreningslokalen 
på Lyckhem i Lödöse och de 

hade även bemanning i den 
permanenta utställningen om 
varv och sjöfart inne på museet.

Under dagen hölls föredrag 
av Lars Zimmerman, som 
berättade om tändkulemoto-
rer som bland annat gav de 
gamla fiskebåtarna det karak-
teristiska dunk-dunk-ljudet. 
Börje Eriksson föreläste om 

bogserbåtar och speciellt den 
K-märkta bogserbåten Herku-
les som byggdes på Öresunds-
varvet 1939 och blev en trotjä-
nare i Göteborgs hamn.

– Ett mycket lyckat arrang-
emang, konstaterade Ronny 
Eriksson.

JONAS ANDERSSON

Tändkulemotorer demonstrerades i Lödöse

Mikael Söderberg och Daniel Johansson från Götaälvda-
lens Motorhistoriska förening visar upp en tändkulemotor 
fungerar.


