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STARRKÄRR. Måndagen 11 november 
kommer Britta Hermansson till Starr-
kärrs församlingshem. Det blir After work 
– för kvinnor mitt i livet .

Hur går man vidare när man insett att 
livet inte går ihop? Med vardagliga berät-
telser, egna exempel och glimten i ögat 
visar Britta Hermansson hur rytm, riktning 
och ressällskap kan ge livskvalitet och livs-
mening även när man gett upp strävan efter 

det hela livspusslet.
– Jag har helt enkelt inte lust till att 

bromsa livet. Att hitta det liv som blir håll-
bart, både på ut- och insidan. Allra mest på 
insidan, säger Britta Hermansson.

Britta Hermansson är pastor inom sam-
fundet Equmenia. Hon är en efterfrågad 
föreläsare och talar ofta om att vara närva-
rande här och nu.

JONAS ANDERSSON

After work i Starrkärrs församlingshem
Det regnar köttbullar 3D

Lördag 16 november kl 15
Söndag 17 november kl 15

Gravity
Onsdag 6 november kl 19

Söndag 10 november kl 18
Entré 80 kr

Mig äger ingen
Onsdagen 13 november kl 19

Söndag 17 november kl 18

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

NÖDINGE. Kulturverket har nu släppt 
programmet för årets två sista 
månader.

De stora händelserna blir Barnbo-
kens dag och Konsert i juletid.

En favorit i repris äger rum torsda-
gen den 21 november när Vier Brillen 
gästar Ale gymnasium.

Två lunchfilmer återstår innan året är till ända. I 
morgon (läs tisdag) bjuds ”Äta sova dö” och den 
27 november visas Beasts of the Southern Wild.

– Lunchfilmklubben har blivit väldigt popu-
lär och medlemsantalet uppgår till närmare 100 
personer, förklarar kultursamordnare Sofie 
Pheiffer Rittfeldt.

Barnfilmklubben med pyssel har också två 
sammankomster kvar. Spöktema väntar den 30 
november och lördagen den 14 december blir 
det jultema.

Nu på fredag sätter man punkt för höstens 
bäbismys. Föräldrar inbjuds att tillsammans 
med sina småttingar svänga loss i ett bäbisdisco 
i bibliotekets läsesal.

– Bäbismyset är oerhört uppskattat och åter-
kommer till våren igen, försäkrar kultursekrete-
rare Lisa Haeger.

Vismusikalen ”Nu går vi till fabriken” visas 
vid två tillfällen torsdagen den 14 november. 
Först blir det en dagsföreställning i Bohus servi-
cehus och på kvällen står Repslagarmuseet som 
värd.

Barnbokens dag i Ale gymnasium, lördagen 
den 23 november, har tema pirater. I vanlig ord-
ning arrangeras sagostunder, bokfiskedamm 
och tipspromenad. Det hela avslutas med barn-
teatern ”Expedition Underverksklubben”.

I december bjuds två konserter. Söndagen 
den 1 december underhåller bland andra Linda 
Lampenius och Daniel Lindström i teatersa-
longen och torsdagen den 12 december uppträ-
der elever från Ale Kulturskola i Smyrnakyrkan, 
Älvängen.

JONAS ANDERSSON

På fredag arrangeras bäbisdisco på biblioteket i Nödinge. Bäbismyset är en uppskattad akti-
vitet som fortsätter till våren.               Arkivbild: Jonas Andersson

– Kulturaktiviteter av skilda slag

Musik, fi lm och disco

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.

Phantom of the Opera
Repris av 25-årsjubileumet

Fredag 8 november kl 19
Medborgarhuset, Alafors. 150 kr

Förboka gärna något att äta.

Kärleksdrycken
från Göteborgsoperan

Söndag 1 december kl 18

Törnrosa Balett
från Bolsjoj Moskva

Lördag 28 december kl 18

Den röda tråden
Filmvisning av arbetarspelet från 
1990. Spinneriet Alafors Fabriker.
Fredag 15 november kl 18

Medborgarhuset, Alafors.
100 kr entré inkl räkmacka och dryck.

50kr entré, utan tillbehör.

Phantom of the Opera var utan tvekan 
den mest ambitiösa uppsättningen 

någonsin, med över 200 personer på 
scen och i orkestern. Scenografin är 
specialkonstruerad just för denna 

uppsättning. Biljetterna sålde slut på 
mindre än 30 minuter!

ALE. 18-åriga Sabahudin ”Sabi” 
Sabani, stjärnskottet från Nödinge, 
dansar vidare.

Som koreograf coachade han i 
helgen en dansgrupp från Adrianas 
danshus i Streetstar, en hiphoptäv-
ling för alla dansskolor i Sverige, 
men tyvärr räckte det inte ända 
fram.

Sabahudin Sabani, eller Sabi som han kallas, 
har dansat så länge han kan minnas. De flesta 
i Ale känner igen honom som initiativtagare 
till Showgänget och har sedan mycket unga 
år varit involverad i otaliga musikaler och 
dansföreställningar. 

Idag driver han en av Sveriges mest besökta 
modebloggar, ”Sabis mode”, samtidigt som 
han spelar in webb-tv-serien ”The life of 
Sabi”. Parallellt med studier på Schillerska 
gymnasiets dansinriktning jobbar han som 
danslärare på Adrianas danshus i Götborg. 

Som koreograf för en dansgrupp bestå-
ende av 17 tjejer mellan 14 och 28 år åkte han 
i helgen till Stockholm och Dansens hus för 
att representera Göteborg i hiphoptävlingen 
Streetstar, där dansskolor från hela Sverige 
tävlade mot varandra.

– Det var jätteroligt. Tyvärr hamnade 
vi inte bland topp tre, men det hade vi inte 
heller räknat med. I gruppen fanns både de 

med mycket erfarenhet, men även de som 
inte dansat hiphop innan. Det viktigaste för 
oss var att utvecklas och vi har blivit en otro-
ligt grym grupp, säger Sabi.

JOHANNA ROOS

– Coachade dansgrupp i hiphoptävlingen Streetstar

Sabi dansar vidare

Tillsammans med en grupp på 17 tjejer från Adrianas danshus representerade Sabi Göteborg 
i danstävlingen Streetstar, som gick i Stockholm i helgen. 

18-åringa Sabahudin ”Sabi” Sabani från 
Nödinge har många projekt på gång.


