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Studieförbundet
Vuxenskolan

(Ale Golfklubb 
Alvhem)

Lördag & söndag 23-24 nov kl 11-16
Försäljning av hantverk och kaffeservering 
i ett julpyntat magasin.

Vi kommer även att  
ha korvgrillning.

Välkomna!

Avfart 91 från E45 - följ sedan skyltning

SKEPPLANDA. Lördagen 
den 30 november bjuds 
en underhållnings-
konsert i Älvängens 
Folkets Hus.

På scen står, eller 
snarare sitter, Larmet.

– Det blir mycket 
jazz, utlovar orkes-
terledare och tillika 
dirigent Göran Mår-
tensson.

Repetitionerna pågår för 
fullt i Skepplanda bygde-
gård inför den konsert som 
stundar nästa lördag. Larmet 
har sedan länge profilerat sig 
som underhållningsorkester 
med tonvikt på jazz, alltifrån 
dixieland till storband.

– Med vår stora saxsek-
tion ligger soft swingmu-
sik bra till för oss, men det 
behövs mer trumpeter och 
tromboner för att balansera 
saxsektionen, säger Göran 
Mårtensson.

– Eftersom vi inte bara 

spelar jazz utan även mycket 
annan musik, till exempel i 
samband med kyrkokonser-
ter, är även nya klarinetter 
och flöjter välkomna.

I Älvängens Folkets Hus 
kommer publiken att få 
lyssna till orkesterns nya 
vokalist, Magdalena Agrell. 
Det bjuds bland annat på 
”Stormy Weather” och 
”Baby, It´s Cold Outside”. 
Något annat som besökarna 
kan se fram emot är låten 
”Bésame Mucho”, som blev 
en världshit på 40-talet och 

som lär vara Mexikos i sär-
klass mest kända och inspe-
lade sång.

Larmet, som funnits och 
verkat i Ale i mer än 30 år, 
har på senare tid utvecklat ett 
nära samarbete med kören 
Lerum Vocalis.

– Vi hoppas att till våren 
kunna arrangera de årligen 
återkommande vårkonser-
terna i Lerum och Ale, avslu-
tar Göran Mårtensson.

Larmet ger konsert i Älvängen
Lördagen den 30 november blir det konsert med orkestern Larmet i Älvängens Folkets Hus.

Magdalena 
Agrell är ny 
vokalist i 
Larmet.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Operacirkel som gärna växer
ÄLVÄNGEN. – Vi lyssnar 
på opera, vi talar om 
opera och vi har det 
gemytligt över en kopp 
kaffe.

Det säger Carina 
Wendt-Andersson.

Hon leder Operacir-
keln vars medlemmar 
träffas tre gånger per 
termin i Studieför-
bundet Vuxenskolans 
lokaler i Älvängen.

225 000 besökare, 1 700 bio-
grafer, 45 länder. Det är siff-
rorna från förra helgens live-
sändning av Tosca från The 
Metropolitan Opera i New 
York. I Sverige var det hela 
108 biografer som visade 
den.

– Det är häftigt! Tyvärr 
får operaintresserade alebor 
bege sig till Saga Bio i 

Alingsås eftersom Medbor-
garhuset i Alafors har valt att 
tacka nej till direktsänd opera 
som Folkets Hus & Parker 
erbjuder, förklarar Carina 
Wendt-Andersson.

Lajla Johansson fanns i 
publiken när Tosca visades i 
en fullsatt salong i Alingsås. 
Upplevelsen var stark.

– Det var verkligen en 
njutning och med den HD-
utrustning som biografen har 
blir det väldigt effektfullt. 
Operan var på italienska, 
men textad på svenska i den 
nedre delen av duken. Jag 
blev verkligen berörd, berät-
tar Lajla som ingår i Opera-
cirkeln.

Nu önskar Operacirkeln 
att växa, få fler intresserade 
att ansluta sig till gemenska-
pen. Förhoppningen är att 
få den lokala Folkets Hus-

föreningen att ändra sin 
uppfattning och öppna upp 
biografen i Alafors för live-
sänd opera från bland annat 
Metropolitan.

– Opera är musik. Det 
handlar inte om snobberi 
eller finkultur heller för den 
delen, som en del vill göra 
gällande.

Cirkelträffarna i Älvängen 
varar i drygt två timmar 
och under den tiden lyssnar 
deltagarna på olika opera-
stycken, som också diskute-
ras.

– Vi brukar välja ut någon 
aktuell operaföreställning, 
förklarar Carina Wendt-
Andersson.

Nästa träff, dit nya med-
lemmar hälsas välkomna, 
äger rum tisdagen den 21 
januari.

JONAS ANDERSSON

Operacirkeln välkomnar fler deltagare till sina träffar, som hålls i Studieförbundet Vuxen-
skolans lokaler i Älvängen och de vill gärna se livesänd opera i Alafors Medborgarhus.

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

Maritha Eklund, 
Charlotte Eklund och 
Marianne Eklund jul-
bakar sedan flera år 
i Hålanda Hembygds-
förenings bakugn. 
Det här året utgör 
inget undantag.
Foto: Christer Damm

Julbak hos 
Hålanda 
Hembygds-
förening


