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ALAFORS. Det blev rus-
ning till Medborgarhu-
sets bio under jul- och 
nyårshelgen.

Ett 40-tal personer 
fick vända i dörren när 
”Hundraåringen som 
klev ut genom fönstret 
och försvann” visades 
första gången.

– Roligt med en sådan 
respons, säger Folkets 
Hus-föreståndaren Willy 
Kölborg.

Avslutningen på 2013 och 
inledningen på det nya året 
bjöd på flera uppmärksam-
made filmpremiärer. Med-
borgarhuset i Alafors satsade 
stort och publiken strömma-
de till i massor.

– Hundraåringen drog 
fullt hus vid det första av 
tre tillfällen. 241 personer 
räknades in i lokalen. Det 
var minst 40 personer som 
blev utan biljett. Tråkigt 
naturligtvis för dem, men 
samtidigt väldigt roligt att vi 
lyckades fylla biosalongen. 
Det är inte varje dag som det 
sker, skrattar Willy Kölborg.

Hundraåringen visades 
igen i torsdags och ett nytt 
tillfälle ges på onsdag kväll.

– Kanske kommer vi att 
visa den en fjärde gång som 
dagföreställning, siar Willy 
Kölborg.

Hobbit, Walking with 
dinosaurs och Sune på bil-
semester var övriga filmtitlar 
som fick aleborna att bege 
sig till Medborgarhuset un-

der ledigheten.
– Nu tar vi nya tag och 

blickar fram emot en hän-
delserik inledning på 2014. 
Nästa fredag, den 17 januari, 
blir det en favorit i repris då 
Dun Angeus är tillbaka och 
bjuder på irländsk folkmusik. 
Det blir en pubafton av bästa 
märke, lovar Willy Kölborg.

Fredagen den 7 februa-
ri visas rockmusikalen Je-
sus Christ Superstar från 
NIA-arenan i Birmingham.

– Biljettförsäljningen har 

redan tickat igång. Inte så 
konstigt eftersom detta är en 
av de största och mest im-
ponerande uppsättningarna 

av musikalen, avslutar Willy 
Kölborg.

JONAS ANDERSSON

Hundraåringen som klev ut 
genom fönstret lockade fullt 
hus i Medborgarhusets bio, 
men även Sune på bilsemester 
blev en publik succé.

Rusning till Medborgarhusets bio

SURTE. Bertil Söderlund 
från Surte släppte veckorna 
före jul boken ”Det Sträv-
samma Folket – mitt Bohus-
län i nutid och forntid”.

– Styrkt av framgången 
med min tidigare bok, Med 
Flaggan i Topp, har jag åter 
fattat pennan för att fortsätta 
mitt berättande i en ny bok, 
säger Bertil Söderlund.

– Denna bok skall i för-
sta hand försöka spegla hur 
folket i främst Bohuslän har 
levat, både i forntid och fram 
till nutid. Som titel har jag 
valt Det Strävsamma Folket. 
Jag tycker att titeln ger en 
bra och riktig beskrivning på 
folket från Bohuslän, avslu-
tar Bertil.

JONAS ANDERSSON

Bertil Söderlund från Surte är författare till boken ”Det Strävsam-
ma Folket”.

Ny bok signerad 
Söderlund
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Nästa fredag arrangeras pubafton i Medborgarhuset. Dun Angeus 
kommer att bjuda på irländsk livemusik.
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Familjelördag 11/1

VI VISAR VÄGEN TILL RÄTT RESA!

Vi har fler reserådgivare än det finns länder i världen.
Samma resmål kan upplevas helt olika. Det beror på vilka drömmar och förväntningar 
du har. Våra reserådgivare hjälper dig att hitta resan som är rätt för just dig.

 Välkommen till Ticket Göteborg! 
Östra Hamngatan 35, tel. 031-17 68 60, e-post: goteborg@ticket.se. Besök oss även på www.ticket.se

Lollo & Bernie 

hälsar på oss 

under dagen!

BARN
TÄVLING!

Fina priser i potten.

Avresa från Landvetter. Rabatter avser nybokningar, 
resor till ordinarie pris och boende i ordinarie bädd. 
Kan ej kombineras med andra rabatter. Begränsat 
antal platser. Endast bokningsbart hos Ticket Östra 
Hamngatan 11–18/1.

Sommaren 2014

750:- rabatt/bokning
Turkiet, Mallorca och Kroatien med 
avresa 20/6–10/8 2014 

Familjelördag

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.

Dun Angeus
Pubafton med Irländsk Livemusik

Fredag 17 januari kl 19
Entre: 100:-

Jesus Christ Superstar
Fredag 7 februari kl 19
Entre: 200:-, matbiljett: 140:-

Don Giovanni
Direktsändning från

Kungliga operan Stockholm
Lördag 22 mars kl 15

Ge bort presentkort eller biljetter till 
våra arrangemang. 

Beställ folkets.hus@telia.com eller 
0702-65 66 70 mellan 8-16 vardagar

Wolf of Wall Street
Söndag 12 januari kl 18
Onsdag 15 januari kl 19

Entré 80 kr

Bamse och tjuvstaden
Söndag 19 januari kl 15

The Secret life of Walter Mitty
Söndag 26 januari kl 18
Onsdag 29 januari kl 19

Entré 80 kr

Hundraåringen
som klev ut genom fönstret och försvann

Onsdag 8 januari kl 19
Fredag 10 januari kl 13

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!


