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NÖDINGE. Den uppdate-
rade uppsättningen av 
Molières Misantropen 
är ute på stor turné. 

Totalt ska 70 spel-
platser besökas runt 
om i landet.

Söndagen den 20 
oktober visas den klas-
siska komedin i Ale 
gymnasium.

Uppsättningen är ett samar-
bete mellan Kullehusteatern 
och Riksteatern. Höstpre-
miären ägde rum i Storuman 
den 16 september. 

I Kullehusteaterns och 
Riksteaterns version av Mis-
antropen har regissören 
Linda Kulle uppdaterat 
Molières klassiker från 1666. 
Tillsammans med regikol-
legan Anita Ekström har 
hon tagit sig an utmaningen 
att göra pjäsen relevant för 
nutidsmänniskan.

– Genom att se möjlighe-
terna i karaktärerna och låta 
dem få utvecklas blir rollpor-
trätten mer komplexa och 
trovärdiga. Och det gör att 
helheten blir fräschare, men 

med samma fantastiska bas 
att stå på. Allt det maffiga är 
kvar – fantastiska kostymer, 
peruk och dans, säger Linda 
Kulle.

Det är Riksteaterfören-
ingen och Teaterföreningen 
i Ale som arrangerar före-
ställningen söndagen den 20 
oktober.

– Kullehusteatern är 
kända för sina sprakande 
uppsättningar och i år har 
de överträffat sig själva i 
fråga om praktfulla kläder 
och peruker. Uppsättningen 
utlovar tänkvärdheter med 
många skratt, berättar Mar-
gareta Nilsson, ordförande i 
Teaterföreningen i Ale.

För översättningen 
står komedinestorn Hans 
Alfredsson, allt på rim och 
klingande vers. Det blir en 
afton rik på färg, lust och 
dramatik!

SURTE. Trivsamt och 
berikande.

Bruksongars tisdags-
träff på Glasbruksmu-
seet hade bildvisning 
på programmet.

Pelle Dalberg visade 
en samling fi na fotogra-
fi er för besökarna.

65 personer kom till Bruks-
ongars veckoträff. Alla 
beundrades av det vackra 
bildspel som Pelle Dalberg 
ordnat med, fotografier över 
Surte som sedan följdes av 
motiv hämtade från djur- och 
naturlivet.

– Fantastiskt vackra bilder, 
säger Nisse Svensson.

– Efteråt kunde vi njuta av 
en god fika som våra under-
bara damer i kökskommittén 
hade dukat upp.

Dagen därpå åkte Bruks-

ongar på hemlig resa, som 
Lisbeth Hirsch låtit arrang-
era. Färden gick till Stenung-
sund och ett gammalt berg-
rum där en konstutställning 
bevittnades. Senare på efter-
middagen intogs lunch.

– Efter avslutad måltid 
åkte vi vidare till Orust och 

tog del av en fascinerande 
biodling, berättar Nisse 
Svensson.

Vid halv åtta-tiden på 
kvällen var bussen åter i 
Surte.

Pelle Dalberg visade bilder på Bruksongars tisdagsträff på 
Glasbruksmuseet.    Foto: Rolf Gustavsson

Bildvisning på GlasbruksmuseetBildvisning på Glasbruksmuseet
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Söndagen den 22 septem-
ber hade Lödösetraktens 
Hembygdsförening en 
kulturvandring under led-
ning av Birgitta och Sture 
Johansson. 

Vandring utgick från 
värdparets hemman i 
Svalered och gick delvis 
på Pilgrimsleden Lödöse 
– Skara. Hela 22 personer 
deltog i vandringen trots 
det något dystra vädret. 
Genom värdparets gedigna 
kunskap om torpen i områ-
det, dess invånare och deras 

liv under 1600-talet fram 
till 1920-talet så var det en 
uppskattad vandring som till 
stor del gick utefter gamla 
tiders vägar, i några fall till 
och med medeltida hålvä-
gar. Bland annat passerade 
vi torpen Skogslyckan och 
Svanelund. Till detta kom 
också att vi under vår tre 
timmars vandring passerade 
hela fyra socknar; St Peder, 
Skepplanda, Hålanda och 
Ale-Skövde.

Marlene Wikström

SKEPPLANDA. Medlemmar 
i Skepplanda Akvarellgrupp 
kommer under ett år fram-
över vara representerade 
med konst på Skepplanda 
bibliotek, i det så kallade 
vernissagerummet. Hans-
Olof Thorbjörnsson, Kjell 
Claesson och Elin Björe-
sen var först ut och under 
oktober kommer besökarna 
få njuta av vackra verk sig-
nerade Ronny Eriksson och 
Barbro Sundh.

– Vi byter ut alstren 
månadsvis. Det innebär en 
kontinuerlig omväxling av 
motiv och konstarter, avslu-
tar Ronny Eriksson.

JONAS ANDERSSON

Omväxlande konst i Skepplanda

Ronny Eriksson och Barbro Sundh visar vacker konst på 
Skepplanda bibliotek under hela oktober månad.

Kulturvandring i fyra socknar
Lödösetraktens Hembygdsförening arrangerade nyligen en 
kulturvandring under ledning av Birgitta och Sture Johansson.

Fo
to

: C
la

es
-G

ör
an

 W
ik

st
rö

m
Fo

to
: C

la
es

-G
ör

an
 W

ik
st

rö
m

Carl Jacobson som Orante och Anne Kulle som Arsinoe i Misantropen som visas i Ale gym-
nasium söndagen den 20 oktober.                Foto: Anna Huerta

– Misantropen 
är ute på turné

Klassisk komedi visas i Ale gymnasium

Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96
E-post folkets.hus@telia.com

www.alefolketshus.se

Biljetter säljes på följande platser: Nödinge 
bibliotek, Ale Tips & Tobak, Allans bokhandel, 

Nols Folkets Hus 0702-65 66 70, 0706-83 66 71
Medborgarhusets kassa 1 tim innan.

Tages 60 tal live
med Ole Moe samt Dan Nerenius

Lördag 12 oktober kl 18
Medborgarhuset, Alafors. 100 kr

Förboka gärna räksmörgås till pausen.

Phantom of the Opera
Repris av 25-årsjubileumet

Fredag 8 november kl 19
Medborgarhuset, Alafors. 150 kr

Förboka gärna något att äta.

Tages 60-tal I sitt nya program möter 
den erfarne musikern Ole Moe den 
gamle statsministern Tage Erlander, 
gestaltad av Dan Nerenius. Via Tage 

Danielssons folkkära texter i kombina-
tion med välkända 60-talsmusik, bjuder 

Dan och Ole på en föreställning med 
mycket humor och värme.

Skumtimmen

Diana

Onsdag 9 oktober kl 19

Söndag 13 oktober kl 18
Onsdag 16 oktober kl 19

Entré 80 kr

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!
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