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Sommarhatt: 

Punsch

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

Torsdagen den 8 augusti 
Mat, dryck, musik och hög stämning. 

DJ: Tompa.

Boka bord för att försäkra dig om de 
bästa platserna vid älvkanten!

Åldersgräns: 18 år.

Öppettider
Månd-torsd kl 09-19

Fred kl 09 – After Work
Lörd-sönd kl 10-16

Vardagar kl  11-15

LEE  THOMAS

Restaurang & Catering 

Backa Säteri

ALAFORS. Vårens suc-
céföreställning ”Dan-
sen på Furulund” går i 
repris.

Nypremiär blir det 
söndagen den 18 au-
gusti.

– Nu är vi rejält tag-
gade för en ny omgång, 
säger Kent Carlsson 
som svarat för manus 
och regi tillsammans 
med Christel Olsson-
Lindstrand.

Det blev en lyckad vår för 
Teatervinden och deras 
rosade föreställning ”Dansen 
på Furulund”. Tolv speltill-
fällen hanns med under peri-
oden 18 maj-9 juni.

– Vi fick en väldigt posi-
tivt respons från publiken, 
vi hade många besökare som 
kom fram och tackade för en 
bra föreställning, berättar 
Kent Carlsson.

Pjäsen är sprungen ur ett 
samarbete mellan Teatervin-
den och Ahlafors IF. Före-
ställningen tar upp händelser 
ur AIF:s 100-åriga historia, 
men återger också berättel-
ser och episoder ur ett sam-
hällsperspektiv.

– Furulundsparken som 
spelplats är helt suverän med 
sin vackra omgivning. Såväl 
skådespelare som publik har 

tak över huvudet varför man 
inte behöver bekymra sig så 
mycket över vädret, säger 
Kent.

Tanken var att nypremiä-
ren skulle äga rum den 17 
augusti, men då en av huvud-
rollsinnehavarna var uppta-
gen på annat håll blev det till 
att ställa in.

– Det fanns inget annat att 
göra. De som redan köpt bil-
jett får använda den på någon 
av de andra föreställning-

arna, förklarar Kent.
Repetitionerna tar vid på 

måndag och sedan är det full 
fart hela veckan.

– Det var skönt att få vila 
huvudet lite grann under 
semestern, men nu ska det 
bli riktigt roligt att få komma 
igång igen och träffa gänget, 
avslutar Kent Carlsson.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Nypremiär för ”Dansen på Furulund”för ”Dansen på Furulund”

Teaterspel återupptas i AlaforsTeaterspel återupptas i Alafors

Teaterföreställningen ”Dansen på Furulund” har nypremiär 
söndagen den 18 augusti.                 Arkivbild: Allan Karlsson

Christel Olsson-Lindstrand och Kent Carlsson har gjort ma-
nus och regi till den kritikerrosade föreställningen ”Dansen 
på Furulund”, som är ett samarbete mellan Teatervinden och 
Ahlafors IF.
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BOHUS. Strålande sol var 
det när PRO Surte-Bohus 
för tredje året i rad bjöd in 
sina medlemmar till frilufts-
dag på Jennylund torsdagen 
den 1 augusti. Tävlingar som 
poängpromenad, pilkast-
ning, boule och paraplygolf 
stod på programmet.

Närmare 70 medlemmar 
gick med liv och lust in för 
tävlingarna och kämpade 
sammanbitet för att få bra 
resultat likt vilka ”idrottsut-
övare” som helst. Kämpaglö-
den var det inget fel på. Den 
var samma som i ungdomens 
dagar.

Doris Hellman körde 
ett välbesökt gympapass 
och man kunde se att ännu 
finns det krut i våra åldrande 
lemmar.

Det bjöds på kaffe, ost-
fralla och kanelbulle. Det var 
ett glatt tjattrande runt om 
och man kan konstatera att 
det finns mycket humor i de 
gamla brukssamhällena i Ale 
där många känner varandra 
nästan sedan barnsben. Som 
”invandrad” göteborgare 
sedan 1976 känner man sig 
välkommen i gänget.

Vi vill tacka våra lokala 
sponsorer som ställde upp 
med priser till våra tävlingar 
och lotterier: Coop Konsum 
i Surte, Sven Blomma i 
Surte, Netto i Bohus samt 
Doris och Elli.

Traditionen går vidare så 
vi ses nästa år igen!

Gunilla Carlson
PRO Surte-Bohus

Friluftsdag i 
vackert väder


