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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!

Cat Club:  

Global Veejays

Torget 2, 442 31 Kungälv   
0303-109 70, www.farshatt.se

Fredagen den 26 april 
Mat, dryck, musik och hög stämning. 

I Schlagerbaren: Tompas.

Entré inkl. buffé: 250 kr. Biljetterna släpps fredag 19 april. 
Efterinsläpp från kl. 21: 150 kr.

Åldersgräns: 20 år.

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

RYD. Förra söndagen visade 
Målargruppen i Ryd sina 
alster i före detta missionshu-
set. Det blev en publikmässig 
succé, utställningssalen fyll-
des av intresserade besökare. 
Ett 60-tal personer räknades 
in under ett par timmar.

– Vi bestämde på stående 
fot att detta får bli ett årli-
gen återkommande arrang-
emang, säger Anita Algers 
till lokaltidningen.

Målargruppen består av 
fyra aktiva, Ulla Adielsson, 
Petra Börjesson, Anna-
Lisa Engelin och Anita 
Algers, som träffas en gång 
i veckan och målar i akryl, 

akvarell eller olja. Fler delta-
gare välkomnas.

JONAS ANDERSSON
Målargruppens vernissage i före detta Ryds missionshus 
lockade många intresserade besökare.

En av konstnärerna, Ulla 
Adielsson.

Välbesökt vernissage i Ryd

ÄLVÄNGEN. Vårens populära 
musikcaféer på Repslagarmu-
seet avslutas med en helkväll 
torsdagen den 25 april med 
Kafferast i dubbel bemär-
kelse. Spelmanslaget Kafferast 
underhåller oss ett par timmar 
med inlagd kafferast efter 
halva tiden.

Några medlemmar i Starr-
kärrs Folkdanslag gick i slutet 
på 1980-talet på kurs i Lilla 
Edet och byggde nyckelhar-
por. Sedan gick de som byggt 
själva, och några som fått 
nyckelharpor byggda åt sig, 
en kurs i Lödöse för att lära 
sig spela. Ett av läraren Lasse 
Gustafssons råd till eleverna 
var, att de så fort som möjligt 
skulle ge sig ut och spela inför 
publik. 

Ett lämpligt första till-
fälle var en talangtävling som 
anordnades i Ale på den tiden. 
För att få delta måste gruppen 
ha ett namn och på en kafferast 
under en lektionskväll kom de 
fram till namnet Spelmansla-
get Kafferast, mycket på grund 
av att gruppens favoritsyssel-
sättning var just kafferast med 
bullar och goda kakor.

Spelmanslaget Kafferast 
bildades 1991 och idag består 
gruppen av tiotal glada ama-
törer från Ale, Lilla Edet och 
Trollhättan. Den musikaliska 
bakgrunden varierar. Några 
har spelat sedan barndomen 
och andra har börjat senare i 
livet. Instrumenten de spelar 
på är mest fiol, nyckelharpa, 
dragspel, gitarr kontrabas och 

flöjt, ibland även munspel, 
ukulele, trummor med mera.

Spelmanslaget Kafferast 
motto är att de skall verka för 
spelmansmusikens bevarande 
och utveckling samt föra den 
vidare och väcka intresse hos 
allmänheten för spelmansmu-
sik.

Under åren som gått har 
Kafferast spelat på många 
olika ställen såsom i kulturför-
eningar, hembygdsföreningar 
med mera. De har deltagit i 
bygdespel. De har spelat i TV i 
Solsta Café från Karlstad samt 
i Bingolotto från Göteborg. 
I ett antal år har de anordnat 
musikkvällar med allsång i 
Skepplanda bygdegård. De 
spelar på bröllop och begrav-
ningar. 

Under åren har Kafferast 
också hunnit spela in två egna 
CD-skivor. Båda inspelning-
arna innehåller, förutom gamla 
traditionella spelmanslåtar, 
även nyskrivna låtar och visor 
av deras egna medlemmar. 
Därefter har de tillsammans 
med sångaren Claes Olsson 
spelat in en CD med visor från 
Bohuslän av Lasse Lundberg 
och lite andra Bohuslänska 
låtar. 

Kafferast blandar spel-
manslåtar med egna låtar och 
visor samt lite roliga historier. 
De brukar oftast ha ett tema 
som de bestämmer från gång 
till gång. De vill att publiken 
skall gå hem med ett leende 
på läpparna. Så blir det säkert 
även denna kväll.             ❐❐❐

Musikcafé med Spelmanslaget Kafferast

Spelmanslaget Kafferast svarar för underhållningen i sam-
band med vårens avslutande Musikcafé på Repslagarmuseet 
torsdagen den 25 april.


