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ALE/LILLA EDET. Den 
14 maj släpps ”Historiens 
skuggor” – en serie på 13 
korta skugganimerade 
filmer som tar dig 2000 år 
längs Göta älv i din mobil, 
på webb och i utställning. 
Kortfilmerna är en perfekt 
ingång för den som är 
nyfiken på människor och 
händelser i västsvensk his-
toria och vill ta del av det i 
en lustfylld form.

Du kan också ladda 
hem mobilappen On Spot 
Story från Appstore eller 
Android Market – sök 
sedan på 2000 år längs 
Göta älv eller Historiens 
skuggor. På över dussinet 
kulturhistoriska platser 
längs med Göta älv - från 
Vänersborg, via bland 
annat Trollhättan, Lödöse, 
Ale, Kungälv och slutligen 
Göteborg finns korta och 
intresseväckande filmer 
som berättar mer om plat-
sens historia.

Målsättningen är att på 
olika språk, med konstnär-
lig höjd och intressant lust-
fyllt innehåll, locka unga, 
äldre och turister att lära 
mer om vår västsvenska 
historia. Historiens skug-
gor är en historisk virtuell 
plattform med geoposi-
tionerade filmer, audio-
guider, augmented reality, 
arkivbilder, utplacerade 
QR-koder i landskapet och 
på byggnader, tips, hand-
ledning med mera.

Projektet är ett sam-
arbete mellan Västarvet, 
Studio Jox, Mirahfilm/pro-
jekt GROW med partners/
medlemmar från Akademi 
Valand, Lindholmens Sci-
ence Park & Gothenburg 
Filmstudios.

Projektet har stöd från 
Kulturrådet, Västra Göta-
landsregionens kultur-
nämnd, Kultur i Väst och 
North Sea Screen Partner.

❐❐❐

NÖDINGE. Ale kommun 
har fått 688 000 kro-
nor till Skapande skola.

– Det är galet mycket 
pengar, säger kulturse-
kreterare Lisa Haeger.

Nu håller höstens 
program på att fast-
ställas.
Ales skolor har av Kulturrå-
det tilldelats 688 000 kronor 
till skapande verksamheter, 
från förskoleklass upp till 
årskurs nio. Den nyheten 
avslöjade lokaltidningen 
för några veckor sedan. Nu 
håller kultursekreterare Lisa 
Haeger på, att tillsammans 
med kollegorna i arbetsgrup-
pen, planera in aktiviteterna 
för respektive årskurs.

– I arbetsgruppen ingår 
lärarrepresentanter från de 
olika skolorna. Det är arbets-
gruppen som har beslutat 
om de teman som Skapande 
skola ska omfatta, förklarar 
Lisa Haeger.

Innehållet i Skapande 
skola utgår från läroplanen 
LGR 11. Historia, naturve-
tenskap, samhällskunskap, 

svenska och att främja lika-
behandling är övergripande 
rubriker i projektet.

– Skapande skola innebär 
en extra kulturupplevelse per 
år. Det utgör ett komplement 
till det övriga kulturutbu-
det vilket är väldigt positivt, 
säger Anette Gustafsson, 
lärare på Himlaskolan.

JONAS ANDERSSON

Programmet för Skapande skola fastställs

Tantpresidenterna kommer 
att presentera en föreställ-
ning för eleverna i årskurs 
5-6. Ett av höstens kulturin-
slag i Skapande skola.

Lisa Haeger, kultursekreterare, och Anette Gustafsson, lärare 
på Himlaskolan, ingår i arbetsgruppen för Skapande skola.

Västsvensk historia
i lustfylld form
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BARNTEATER - KRIFS KRAFS HOHO PLASK
>> Söndag 12 maj kl 11

En barnteater om det som både kan 

vara läskigt och ensamt, men också 

spännande och magiskt. Om den 

ljudvärld som öppnas upp när lampan 

släcks och den fantasi som vaknar 

när man egentligen borde sova… 

TV-studion, Ale gymnasium, Nödinge. 

Entré 50 kr. Passar 3-6 år. Medarr: Teaterföreningen i Ale, ABF.

BÄBISMYS - VAD SKA BÄBISEN ÄTA?
>> Fredag 17 maj kl 10.30

Kommundietisten visar barnmat du lätt kan laga 

hemma och ger andra tips och inspiration. Ale 

bibliotek, Nödinge. Föranmälan 0303-330 216.

KONTAKTA KULTURVERKET:
Titta på hemsidan för aktuell information: www.

ale.se under uppleva och göra.  Evenemang kan 

utgå, ändras eller tillkomma. Biljetter säljs på Ale 

bibliotek, Nödinge tre veckor före föreställning tfn 

0303-330 216.

Vid frågor välkommen att ringa Kulturverket tfn 0303-330 658,  

0303-330 209

GRÄV MED ARKEOLOG
>> Lördag 25 maj kl 13-15

Nyfiken på hur en arkeolog jobbar? Prova på att gräva tillsammans 

med Andreas Antelid. För alla åldrar. Samling vid Älvängens bibliotek. 

Entré 50 kr/person. Förköp Ale bibliotek, Nödinge 0303-330 216. 

Samarr: Studieförbundet Vuxenskolan.

UTSTÄLLNING – DET ANDRA ANSIKTET
Till och med 15 maj

Repslagarmuseet, Älvängen. Utställningen följer museets öppettider i 

övrigt. Samarr: Västarvet.

PÅ GÅNG I ALE

Ansökan om förhandsbesked på fastighet Rapenskår 1:32 har 

inkommit till byggnadsnämnden Ale kommun.

De som anser sig berörda bereds tillfälle att lämna in synpunkter 

till Ale kommun. Synpunkter ska vara inlämnade skriftligt senast 

2013-05-31 till Sektor samhällsbyggnad, Plan- och Bygg, 449 80 

Alafors. Handlingarna finns tillgängliga på Sektor samhällsbygg-

nad, kommunhuset Alafors.

Skepplanda
Start vid simhallen

Måndagar 19.00 Hålanda sim och trim

KUNGÖRELSE Ändrade öppettider 
på Ale bibliotek,  

Nödinge: 

Onsdag 8 maj, 
8.30 – 15.00.

Stängt lördagar 
maj – augusti.

Hålanda - Start vid Hålanda Bygdegård måndag kl 19.00. 
Hålanda IF

Ryd - Start vid Ryds missionshus måndagar jämna veckor 
kl 09.30. Ryds IF

Älvängen - Start vid Apoteket, Älvängen torsdagar kl 
10.00. PRO Ale norra. Start vid Smyrnakyrkan måndagar  
kl 10.00. Alebygdens RPG-förening

Alafors - Start vid Kiosken, Alafors Måndagar  
kl 10.00. Alafors IF. Start vid Furustugan Måndagar  
kl 9.00 Onsdagar kl 9.00. Ale 90 IK 

Nödinge - Start vid Dammekärr Måndagar kl 10.00. SPE 
Alebygden. Start vid Apoteket, tisdagar kl 10.00. Finska 
föreningen 

Bohus - Samling Bohus servicehus Tisdagar kl 13.30. PRO 
Surte Bohus 

Fredagsvandringar - Samling vid Järntorget, Älvängen.
McDonalds, Nödinge. Södra p-platsen, Bohus Samling på 
samtliga platser 9.20. Ta gärna med fika SPF Alebygden

Promenera Mera 
Kom med på föreningsledda promenader i vackra Ale!

Maj


