
alekuriren  |   nummer 31  |   vecka 36  |   2013NÖJE26

Friskis&Svettis Ale
erbjuder ungdomar 13-20 år ett 

gratis Jympakort som 
gäller fram till jul!

Du betalar endast 
för medlemsskap!  

(100 kr)

Erbjudandet gäller för alla  
aktiviteter under hösten 2013.

Kraft • Lust • Glädje
träna med oss

Vi har något för alla!

Läs mer om passen och om oss på

www.friskissvettis.se/ale
Mail: friskissvettis.ale@gmail.com

Telefon: 0702-902 757

Med reservation för ändringar

Platser kvar

MINDFULNESS 

Vi övar förmågan att vara närvarande i nuet, 

vi träff as varannan vecka.

Start:  tis 10 sep kl 18.00-19.30 Jon ”Nonni” 

Bjorgvinsson (19658)

Start:         tis 17 sep kl 18.00-19.30 Ann Franzén 

(19659)

Plats:       SV, Göteborgsv 94, Älvängen )

Avg:          480 kr – 6 ggr (litt 150 kr tillk)

SÖMNAD - nybörjare   (17701)

start:        tors 12 sep kl 18.00-20.30

plats:       Trolledalens Hantverk, Hålanda

avg:          770 kr – 5 ggr (exkl mtrl)

ledare:    Ingela Berndtsson

AKVARELL-nybörjare  (20371)

Start:        ons 18 sep kl 18.00-20.30

Plats:       Ale gymnaium

Svg:          800 kr – 8 ggr (exkl mtrl)

Ledare:    Kristina Raad

KERAMIK – helgkurs  (20368)

Handformning av lera – nybörjare eller erfaren

19-20 okt  kl 10.00-16.00 + 1 dag för glasering

Plats:       Maries Keramik – Bärs Lid 2, Skepplanda

Avg:           2000 kr + lera (40 kr/kilo) glasyr, bränning 

samt lunch ingår

Ledare:    Marie Sundegren

Sticka-virka-tova-återbruk...
Vill du ha vårt studieprogram? Kontakta oss!

Fler  kurser: www.sv.se/vast
Växel: 010-3300900

SQUAREDANS
& LINE DANCE
NYBÖRJARKURSER
Torsdagen den 12 sept. kl 19
ALE GYMNASIUM, NÖDINGE
Ung eller gammal i par eller ensam, alla är välkomna. 
Ingen föranmälan och gratis prova på första gången.

Kontaktpersoner: Ann-Gret & Roger  0303-96 567 / 0702-73 25 75
 Mari-Ann & Ulf  031-65 44 64 / 0707-87 57 01
 Hemsida: www.surteswingers.org

ÖPPET: Måndag - fredag kl 11.00- 14.30
Fredag öppet till kl 22.00

Varje  fredag 17-20
After Work
P Å  V Å R  L U N C H M E N Y  V A R J E  D A G :

VÄLJ MELLAN EN KÖTT- OCH EN FISKRÄTT 
ELLER VÅR PIZZA- OCH PASTABUFFÉ

STORT SALLADSBORD 
MÅNDAG - FREDAG KL 11.00- 14.30

MAURITZBERG/HÅLANDA. 
Det var absolut bästa för-
utsättningar när Kultur på 
Mauritzberg arrangerade 
förra fredagens konsert i 
Mauritzbergs kvarn. 
Vädret var strålande och 
det var fullsatt till sista plats 
när West of Eden med sin 
triosättning gav konsert i 
kvarnen vid Mauritzberg.

West of Eden är ett 
svenskt folkrock-band 
som nått internationella 
framgångar med sin unika 
blandning av irländsk folk-
musik och melodiös rock. I 
triosättningen ingår Martin 
Schaub gitarr och sång, 
Jenny Schaub sång, dragspel 
och tin whistle samt Lars 
Broman på fiol. Publiken 
fick uppleva en föreställning 
som var fylld av härlig 
medryckande musik och 

intimitet kring historier som 
band ihop musiken. Trion är 
mycket samspelt och kunde 
också få med sig publiken i 
insatser i ett par av kvällens 
nummer. 
I fikapausen minglade 
publik och musiker runt om 
dämmet och kvarnen. 
Katharina och Johan Dahl-
bäck fortsätter sitt värdskap 
i en kultursatsning som visar 
stor bredd i utbud av artister 
och genrer. En kväll som 
fredagens konsert är värd 
allt slit i förberedelser och 
arbete kring verksamheten.  
Kultur på Mauritzberg 
planerar nu sin fortsatta 
verksamhet inför hösten och 
vinterhalvåret då föreställ-
ningarna kommer att flytta 
in i Mauritzberg fram till 
nästa sommarsäsong.  

❐❐❐

SKEPPLANDA. Visan 
fl yttar in i Skepplanda 
bygdegård.

Lördagen den 28 
september välkomnas 
Öbarna.

Duon Eva Jarnedal 
och Janne Magnarsson 
utlovar stämningsfulla 
sånger med speciell 
västkustprofi l.

Det är Skepplanda Byg-
degårdsförening som står 
bakom Öbarnas spelning. 
Det är ett önskemål från 
ortsborna som nu tillgodo-
ses.

– Vi har fått signaler om 
att man gärna ser denna typ 
av tillställning i Skepplanda 
bygdegård. Eftersom jag 

känner till Öbarna sedan 
tidigare var det naturligt att 
ringa Janne Magnarsson, 
förklarar Kent Carlsson.

Öbarna, som härstam-
mar från Grundsund, har 
en stor och trogen publik i 
hela landet. Om detta vittnar 
bland annat 500 000 sålda 
skivor med deras inspelning 
av ”Inbjudan till Bohuslän”.

– Vi ser fram emot en trev-
lig lördagskväll i bygdegår-
den. Det kommer att finnas 
fika till försäljning för dem 
som önskar.

Det finns plats för 200 
personer. Biljetter beställs 
av Kent Carlsson eller köps 
direkt vid entrén.

JONAS ANDERSSON

Janne Magnarsson och Eva Jarnedal bildar Öbarna. Janne Magnarsson och Eva Jarnedal bildar Öbarna. 

Öbarna till Skepplanda bygdegård
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Martin Schaub, gitarr och sång, Jenny Schaub, sång, Martin Schaub, gitarr och sång, Jenny Schaub, sång, 
dragspel och tin whistle samt Lars Broman på fi ol under-dragspel och tin whistle samt Lars Broman på fi ol under-
höll publiken i Mauritzbergs kulturkvarn.höll publiken i Mauritzbergs kulturkvarn.

Fullsatt kulturkvarn när West of 
Eden trio gästade Mauritzberg


