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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

NÖDINGE. Lättsmält 
och roligt.

Vier Brillen blev en 
positiv bekantskap för 
publiken i Ale gymna-
sium.

Det var inte bara 
musiken utan framfö-
rallt de underfundiga 
texterna som gjorde 
avtryck.

Närmare 130 personer kom 
till teatersalongen för att få 
sig ett par timmars trivsam 
underhållning i torsdags.

– Fantastiskt bra, konsta-
terade Kent Carlsson från 
Teaterföreningen i Ale som 
först hälsade välkommen och 
sedan hade nöjet att tacka 
den gulklädda kvartetten 

från Hisingen.
Påannonseringen utlo-

vade musik och texter i 
Hasse & Tages anda. Precis 

så blev det. Självbiografiska 
texter, med en stor portion 
humor, roade besökarna i 
Ale gymnasium. Den instru-
mentala blandningen av 
trumpet, elgitarr, saxofon 
och klaviatur gjorde att det 
svängde på ett medryckande 
sätt. Bäst var ändå sångarnas 
sätt att artikulera, som gjorde 
att budskapet i melodierna 
framgick på ett tydligt sätt.

Vier Brillen bjöd på flera 
träffsäkra sångnummer. 
Bland dem ”Tio timmar i 
Ullared” och ”Vi ska alla dö 
en gång”. Dessutom är det 
imponerande att vid elva 
tillfällen kunna få till ett rim 
på den gamle tennisspelaren 
John McEnroe…

Gulklädd kvartett roade publiken

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Vier Brillen fick det att svänga i Ale gymnasium i torsdags 
kväll.

lördag 30 november 11-15
30-tals hantverkare visar och säljer sina alster
Massor med erbjudande och fynd

Traditionell

på Repslagarmuseet i Älvängen

JulmarknadJulmarknad

0303-74 99 10
www.repslagarbanan.se

Passa på att 
julklappshandla 

redan nu!
Korvgrillning
Luciatåg kl 12

Glögg
Kaffe med juldopp

Lotterier 
Tomtejakt med fina vinster

För barnen: Fiskedamm, Julpyssel,  

Sagohörna, Trolleritrix med Mr junior

NÖDINGE. På söndag 
blir det Konsert i jule-
tid.

Ale gymnasiums 
teatersalong utgör 
som vanligt platsen för 
denna tradition.

Linda Lampenius 
och Daniel Lindström, 
tillsammans med sina 
musiker, står för mu-
sikunderhållningen.

Linda Lampenius och Daniel 
Lindström kommer att 
bjuda på allt ifrån finstämda 
julsånger och folkmusik till 
souliga inslag och välkända 
rock- och poplåtar. Under 
kvällen blir det också upp-
trädande av kören Young 
Voices. Dessutom sker utdel-
ning av Ale kommuns kul-
turstipendium. Även Vaken 
ledare-stipendiet delas ut.  

Linda Lampenius är en 
finlandssvensk supervioli-
nist. Denna mångfacetterade 
kvinna började spela violin i 
femårsåldern, har utbildat sig 
på Sibelius Akademin, turne-
rat med orkestrar över hela 
världen, medverkat i otaliga 
talkshows och tv-program 
världen över, samt framträtt 
som solist i Europa, USA 
och Asien. Vi har sett Linda 
Lampenius i Let’s Dance 
2008 och på turnéer med 
Kalle Moraeus, Robert 
Wells och Paul Potts. 2007 
åkte Linda på turné i USA 
där hon uppträdde i 42 städer 
och släppte skivan Celtic 
Origins. Albumet låg på för-
staplats på Billboards World 

Music lista i hela fem veckor. 
Daniel Lindström, som 

även medverkade på julkon-
serten i Ale gymnasium förra 
året, var den allra första Idol-
vinnaren och sjöng sig in i 
svenska folkets vardagsrum. 
Han har en röst som behärs-
kar i princip alla genrer, 
vilket han kommer att visa 
prov på under julkonserten. 
Det var emellertid i soulmu-
siken allting började. Daniel 
berättar att han redan som 
barn lyssnade på och inspi-
rerades av de stora soulstjär-
norna. 

Konsert i juletid är ett 
samarrangemang mellan Ale 
kommun, Teaterföreningen i 
Ale och ABF. Förköpsbiljet-
ter finns på Ale bibliotek.

Julkonsert med Lampenius och Lindström

Linda Lampenius gästar 
Konsert i juletid på söndag…

…liksom den allra första 
Idolvinnaren Daniel Lind-
ström.


