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ALE. Vårens kulturpro-
gram startar upp den 
här veckan.

På onsdag visas den 
första av totalt sex 
lunchfilmer i Ale gym-
nasium.

Bäbismys är en annan 
återkommande aktivi-
tet, som inleds med en 
sagostund i Skepplanda 
bibliotek på måndag.

Kulturverket har nu snick-
rat ihop programmet för de 
närmaste månaderna och där 
vi kan konstatera att utbudet 
domineras av lunchfilmer 
och bäbismys.

– Filmklubben Ale Cine-
ma har blivit väldigt populär 
och besöksantalet ökade för 
varje tillfälle som vi hade 
under hösten. I vår spänner 
vi bågen och ger sex bioför-
eställningar och startar med 
Hotell Marigold. Monica 
Z, Jakten, Anna Karenina 
och Mitt liv med Liberace 
är andra bokade titlar. Vi 
avrundar filmvåren på val-
borgsmässoafton och då är 
det fritt fram för filmklub-
bens medlemmar att tycka 
till. Filmvalet kommer att 
meddelas i början av april, 
berättar kultursamordnare 
Sofie Pheiffer Rittfeldt.

Bäbismys arrangeras på 
biblioteken i Skepplanda, 
Surte och Nödinge. Vad ska 
bäbisen äta, bäbisrytmik, och 
boktips för föräldrar är några 
av temarubrikerna.

– Jag skulle vilja slå ett 
litet extra slag för ämnet 
Hållbart familjeliv i Skepp-
landa bibliotek, måndagen 
den 3 februari. Då kommer 
chefredaktören för Camino, 
Johanna Stål, och pratar om 
hur vi tillsammans kan skapa 
en grönare, godare och skö-
nare framtid, säger kulturse-
kreterare Lisa Haeger.

Barnteater
Barnteater blir det vid upp-
repade tillfällen. I februari 
visas ”Fröken och fräken – 
Alla får vara med” av Moni-
ca Norén, den 8 mars kom-
mer ”Min kralliga kamrat” 
med Big Wind till tv-studion 
i Nödinge.

– Två kralliga kamrater i 
tweedkostym och keps. En 
kappsäck full av kassettband 
och kex. De två kompisarna 
tar med publiken på ett kalas 
i tonernas tecken, förklarar 
Lisa Haeger.

Lördagen den 5 april häl-
sar Lasse-Majas detektivbyrå 
på i teatersalongen. 

– Martin Widmarks po-
pulära pusseldeckare har bli-
vit operamusikal. De kluriga 
barnen Lasse och Maja, som 
brukar lösa alla möjliga fall i 
Valleby, får här en riktig nöt 
att knäcka, säger Lisa Ha-
eger som också låter hälsa 
att Lennarts listor – en ac-
tionhistoria med musik och 
spänning, gör entré senare i 
vår.

Kulturprogrammet för 
skolorna är också fastställt. 

Det blir bland annat mu-
sikteater för de yngsta och 
författarbesök i årskurs 5 och 
7. Petrus Dahlin respektive 
Olivia Bergendahl besöker 

kommunens skolor för att 
berätta om sitt författarskap 
och leda workshops.

JONAS ANDERSSON

– En salig blandning
av aktiviteter

Vårens kulturprogram fastställt

Lars Hjertner sjunger ur Lassa-Majas detektivbyrå, som blivit ope-
ramusikal. Lördagen den 5 april visas föreställningen i Ale gymna-
siums teatersalong.

Författaren Olivia Bergendahl besöker skolelever i årskurs 7 i 
slutet av januari.
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LILLA EDET. En stor rock 
n’ roll-show med myck-
et nostalgi utlovas när 
The Cadillac Band gästar 
Åsbräcka bygdegård lör-
dagen den 25 januari. 

– Det blir mycket 
Elvis blandat med bland 
annat Ricky Nelson, 
Johnny Cash och Carl 
Perkins, säger band-
medlemmen Ulf Nilsson.

De har spelat tillsammans 

under många år och håller 
de gamla rock n’ roll-legen-
dernas musik levande. 

Varje år gör The Cadillac 
Band mellan 70 och 80 spel-
ningar, men ännu har de inte 
tröttnat.

– Vi gör det med hjärtat 
och för att vi tycker så myck-
et om det vi gör, säger Ulf 
Nilsson.

Under årets första turné 
gästar de Åsbräcka bygde-
gård i Lilla Edet lördagen 
den 25 januari och med sig 

har de bland andra Janne 
Lucas Persson, Little Ger-
hard, Claes-Göran Heder-

ström, Gert Engstrand och 
Alicia Helgesson.

JOHANNA ROOS

– The Cadillac Band bjuder på nostalgi
Rock n’ roll till Lilla Edet

Nostalgishow. När The Cadillac Band drar ut på årets första turné 
kommer de till Åsbräcka bygdegård i Lilla Edet lördagen den 25 ja-
nuari. 

Stralsund och Rügen
4 dagar i Stralsund, Nordtyskland

Pris per person i dubbelrum

1.699:-
Pris utan reskod 1.849:-

Dom, Ozeaneum & Meeresmuseum Stralsund

Stralsunder Spielbank

Stadens imponerande siluett med gotiska torn som vakar över kull-
ersten och korsvirkesidyll samt alla shoppingmöjligheterna och ett 
händelserikt uteliv på stadens caféer gör att staden verkligen är 
värdt ett besök.

Samtidigt är Stralsund porten till den vackra ön Rügen med den 
branta kritklippan, långa strandpromenader och fina gamla badort-
er. Åk över bron eller med båt från hamnen för att uppleva borgen 
Kap Arkona eller den 117 meter höga Königsstuhl som är en av 
Tysklands mest besökta sevärdheter. Stralsund och Rügen är ett 
minnesvärt möte med hansastadsromantik, hav och härligt frisk luft. 

Det tjusiga 4-stjärniga hotellet har restaurang, lobbybar, garage (mot 
avgift), hiss, fitnessrum och bastu. Via hotellet får man rabatt på 
greenfee, bowling, badland och stadens akvarium - mer information 
får du i receptionen vid ankomst.  

Max. 1 barn 0-6 år gratis i föräldrars säng.
Max. 3 barn 7-12 år ½ priset i föräldrars rum.

På hotellet har du möjligheten! Turerna blir 
genomförda så länge man är min. 2 personer. Anmälan föregår på 
hotellet - där kan ni också få mer information om segelturen.   

1 km.  
 42 km   

 Valfri t.o.m. 21/12 samt 25/12-28/12 2014. 
 Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren


