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Aktiviteter:
Måndagar 17-19
i Älvängenskolan. 
Barngymnastik för flickor och pojkar. 

4-år 17.00-17.50. Anmälan 
Christina tel 0734-27 39 44

Irene 

Iréne 
OBS! Ett fåtal platser kvar!

Tisdagar 20-21
i Älvängens kulturhus
Vuxen medelgympa med styrka. 
20-21 Anmälan Inger tel 74 61 13
Finns plats!

Onsdagar 18-19 
i Älvängenskolan.
Fristående redskap och trampet för 
flickor och pojkar. 

Anmälan till alla barn- och 
ungdomsgrupper görs till respektive 
ledare (behöver inte göras för 
de barn som har deltagit under 
vårterminen 2013).

Intresserad av att bli ledare?

KOM LOSS, 
GYMPA MED OSS!

KOM LOSS, 
GYMPA MED OSS!

Gymnastiken börjar åter vecka 37.
Avgift barngrupper 4-6 år 300:-/termin,

 7 år och uppåt 300:-/termin. 
Vuxengrupper 300:-/termin 1 pass/vecka

Vi ses!

Vill du gå 
ner i vikt?
Vill du gå 
ner i vikt?Jessica

gick ner

1,3 kg
/veckan

Nyhet! Xtravaganza har utvecklat ett nytt, smart, 
viktminsknings-program som är enkelt att följa. 
Vi har 30 platser i september!

 

Kungälv Rollsbo  3 september, kl 17.30
Nol  4 september, kl 17.30

Kursstart v. 36

Kungälv Solbräcke 0303-44 59 00 
kungalv@xtravaganza.se Solbräckegatan 3, 

För mer information och anmälan kontakta din klubb:
Kungälv Rollsbo 0303-938 21 info.kungalv@sportlife.se Rollsbovägen 25
Ale Nol 0303-74 16 50 info.nol@sportlife.se Folketshusvägen 1

SURTE/GÖTEBORG. 
Sångerskan Karo-
lina Vucidolac, som är 
bosatt i Surte, gör tre 
konserter i Göteborg nu 
till helgen med sin nya 
konstellation Shades.

I 10 år har hon sam-
arbetat med toppmusi-
ker från Brasilien och 
det vinnande konceptet 
fortsätter.

Sångerskan Karolina Vuci-
dolac från Surte och en av 
Brasiliens främsta basister 
Alfredo Paixao har tidigare 
spelat tillsammans i grup-
pen Nosso Trio från Brasi-
lien. Nu har de gått samman 
med två andra internationellt 
kända svenska jazzmusiker, 
Fabian Kellerdahl på piano 
och Anders Kjellberg på 
trummor och bildat den nya 
konstellationen Shades. De 
ska nu till helgen ut på en 
mindre turné i Göteborgs-
området för att möta publi-
ken med nyskriven musik, 
arrangerad av Alfredo, men 

flertalet låtar är skrivna av 
Karolina. Repertoaren rör 
sig i gränslandet mellan jazz, 
latin, folk och pop. 

På lördag intar gruppen 
Nefertitis scen, på söndag 
spelar de på Jazz i Lerum 
i Missionskyrkan och på 
måndag kan man höra dem 
på Gallery & More i Göte-
borg.

Surtebon Karolina Vuci-
dolac har samarbetat med 
toppmusiker i tio år och 
under förra året turnerade 
hon i Sverige, Brasilien och 
Makedonien.

– Sångerskan Karolina 
Vucidolac spelar i helgen

Toner från 
Brasilien

Konserter med toner från Brasilien. Surtesångerskan 
Karolina Vucidolac turnerar i Göteborg till helgen med 
nya konstellationen Shades. 

Jägarexamen
Anmäl dig till höstens

Start oktober/november

För anmälan och information. 
Studiefrämjandet 
0303-19696, susanne.werder@studieframjandet.se

Gå två, betala för en*
Erbjudandet gäller från 15/8 till 15/9. 
Om du har frågor, vill anmäla dig eller ha vårt 
studieprogram, kontakta oss! 

www.sv.se/vast eller 010-33 00 900

 

Cirklar för alla

Ladda ner GRATIS designprogram på www.fotoklok.seLadda ner GRATIS designprogram på www.fotoklok.se

LÄ
SV

ÄRDE!

Ange koden:  “alekuriren”
i kassan när du betalar.

fotoklok i samarbete med alekuriren ger dig 20% rabatt

20%
RABATT

ger dig

GÖR DIN EGEN 
FOTOBOK

Skapa enkelt din egen fotobok med
dina egna bilder och  texter. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se


