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Ale Torg 10, Nödinge. Tel: 0303-22 94 33

ALE TORG

TOTAL 
UTFÖRSÄLJNING

50% 

PÅ ALLT

BUTIKEN 
UPPHÖR

ALLT SKA BORT!

ALLT SKA BORT!

NU!

Vi passar också på 
att önska alla en 

riktigt skön sommar!

Vecka 28-29 har 
vi semesterstängt

Vid akuta reparationsärenden 
hänvisar vi till vår samarbetspartner 

Stendahls Bil i Lilla Edet.

0303-74 61 79 
Göteborgsv 56, Älvängen 

Fax 0303-749637  
Email info@hardesjobil.se 
www.hardesjobil.se

Välkomna!
/Niclas med personal

ALAFORS. Under förra veckan fi ck 
sex skollediga aleungdomar en unik 
chans att lära sig grunderna i break-
dance av medlemmar från den hyl-
lade dansgruppen Ultimate B-boys.

I torsdags bjöd de på en impone-
rande uppvisning i medborgarhuset.

Rabi Shabo, Jakob Shabo och Daniel Bales-
habadi är tre av sammanlagt åtta medlemmar 
i breakdance-gruppen Ultimate B-boys, som 
just nu åker land och rike runt och lär barn 
och ungdomar grunderna i dansen. Kurserna 
arrangeras i samarbete med folkrörelsen Fol-
kets hus och Parker. 

När det i förra veckan hade blivit Ales tur 
fastnade dessvärre informationen på vägen 
eftersom sommarlovskatalogen aldrig kom 
fram till föräldrarnas e-mail. Det resulterade 
i den minimala gruppen med endast sex del-
tagare. 

– Kommunens kommunikationsavdel-
ning hade råkat ta bort alla mailadresserna så 
det gick inte att skicka ut informationen. De 
som kom hade läst artikeln i Alekuriren eller 
sett vykorten som Ale fritid delade ut, säger 

Willy Kölborg, föreståndare Folkets Husfö-
reningen i Ale.

Den lilla skaran till trots bjöd barnen och 
ungdomarna på en imponerade breakdance-
show med Star Wars-tema. 

Därefter hade det blivit killarna i Ultimate 
B-boys tur att visa prov på sina danstalanger 
och passade även på att lära publiken ett och 
annat ”breakdance-move”. 

– Vi ser det som en stor fördel att få åka 
runt och träffa alla underbara människor och 
sprida dansen. Vi kommer gärna tillbaka till 
Ale nästa sommar, säger Rabi Shabo. 

JOHANNA ROOS

– Ungdomar bjöd på imponerande uppvisning

Breakdance med Star Wars-attityd
Daniel Baleshabadi, Rabi Shabo och Jakob Shabo från Ultimate B-boys.

Aleungdomarna imponerade.


