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Och piccadilly Circus ligger inte i Kumla

Vi tackar biopubliken för
detta bioår och hälsar er 

välkomna till hösten!

Onsdag 16 april kl 19.00
Entré 80 kr

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

SURTE. När barnen i årskurs 1 på Sur-
teskolan kom till biblioteket i tisdags 
morse fick de en glad överraskning.

Där väntade Doris Hellman och Ol-
avi Kettunen från Surte-Bohus biblio-
teks- och kulturförening.

Med sig hade de en uppsättning av 
boken ”Mystiska ladan” som delades 
ut till var och en av eleverna.

Surte-Bohus biblioteks- och kulturförening 
har tagit för vana att varje läsår dela ut en po-
pulär barnbok till eleverna i årskurs 1 på Sur-
teskolan. Den här gången föll valet på Mystis-
ka ladan, som är skriven av Helena Bross och 
där Mattias Olsson gjort illustrationerna.

– En alldeles utmärkt börja-läsa-bok, som 
dessuotm är riktigt spännande, säger bibliote-
karie Kristina Österlind.

Doris Hellman är ordförande i Surte- Bo-
hus biblioteks- och kulturförening. Hon tyck-
er det är viktigt att befrämja läsandet hos den 
yngre generationen.

– Vi vill stimulera läsandet bland skolbar-
nen, säger Doris som snabbt gjorde sig popu-
lär hos eleverna.

– Vår förening vill att de pengar som kom-
mer in går tillbaka i verksamhet som är till 
gagn för både barn och vuxna. Det är alltid 
roligt att få överraska skolelever på det här 
sättet.

Utöver var sin bok bjöds skolbarnen på 
frukt och diktläsning.

– Ett jättefint initiativ av Surte- Bohus bib-
lioteks- och kulturförening. Dessa barn är i 
den så kallade slukaråldern och många av dem 
älskar att läsa. Jag är alldeles övertygad om att 
de kommer uppskatta den bok de just har fått, 
avslutar Kristina Österlind.

JONAS ANDERSSON

ÄLVÄNGEN. Helgen den 26-27 april 
blir Aroseniusskolan inspelningsplats 
för musikvideon till alehiphoparen 
2 Världars låt ”Jag ser att du gråter”, 
som kommer att promotas av organi-
sationen Friends. 

Högstadieungdomar som vill med-
verka är välkomna. 

Mikael Hallström, mer känd som 2 Världar, 
är uppvuxen i Nödinge och han talar varmt 
om sin hemort.

– Det var det bästa stället att växa upp på. 
Även om det fanns en del problem med dro-
ger och inbrott så var det en stor trygghet att 
växa upp på en ort där alla känner alla. 

Han har nu hunnit bli 27 år och intresset 
för att skriva låttexter från hjärtat har inte bli-
vit mindre sedan han gick på Estetprogram-
met på Ale gymnasium. Snarare tvärtom och 
inspirationen är hämtad ur verkligheten.

– Jag får inspiration i vardagen och från 
händelser jag ser och upplever. Mycket häm-
tar jag från mitt eget liv, min egen dagbok. Är 
texterna inte personliga är det ingen idé att 
skriva. Jag älskar hiphop eftersom man kan 
säga vad man vill och uttrycka sig. 

Han har uppträtt på Festivalborg, Alerock-
en och senast i somras tog han sig till final i 
GP Scen. Under flera år har han samarbetat 
med en annan uppmärksammad hiphopta-
lang från Ale, Sam ”Broschan” Alfaro, men 
nu jobbar 2 Världar med sitt första soloal-
bum, en EP som släpps under året. Hans se-
naste låt heter ”Inga terrorister” och handlar 
om fördomar och omgivningens reaktioner 
när han konverterade till islam.

Låten ”Jag ser att du gråter”, som kom-

mer att spelas in som musikvideo på Arose-
niusskolan helgen den 26-27 april, upplåter 
Mikael Hallström till organisationen Friends 
– Tillsammans mot mobbing. 

– När jag la upp låten på nätet var det 
många som kommenterade och jag förstod 
att den betytt mycket, även för personer som 
är vuxna idag. Därför bestämde jag mig för 
att ge låten till Friends och förhoppningsvis 
kan den vara till hjälp för fler. 

Bakom kameran står produktionsbolaget 
Melonia Film, men det är deras ideella fören-
ing som roddar projektet med stöd av Vakna.

Även här hittar vi personer med rötter i 
Ale kommun: Sigge Fabiansson och Johan 
Sellström driver verksamheten tillsammans 
med Alexander Vikström. 

– Går man på högstadiet och vill medver-
ka i filminspelningen är det bara att kontak-
ta oss, säger Sigge Fabiansson som tidigare 
bland annat regisserat Teatervindens före-
ställning Verona.

JOHANNA ROOS

 ”Jag ser att du gråter”. Mikael Hallström, mer känd som 2 Världar, ska i samarbete med  
 produktionsbolaget Melonia Film spela in en musikvideo på Aroseniusskolan den 26-27 april,  
 som kommer att promotas av organisationen Friend – Tillsammans mot mobbing. 
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– Musikvideo spelas in på Aroseniusskolan

Det bästa 
av 2 Världar

25 km (Kortvättlen 15 km)

Sätt målet för din träning/motion 
- anmäl dig nu!

Start och mål på samma plats, 4 st vätskekontroller. Mer info och anmälan på 
hemsida vattlefjall.se eller OK Alehof’s kansli tel: 0303-22 99 90

Kom med - Du får en härlig naturupplevelse och nyttig motion.
Leden går bland tjärnar och sjöar i vårfager natur.

SÖNDAGEN DEN 4 MAJ 2014

Melvin, Melvin, Adrian och Emil såg alla fram emot att få läsa ”Mystiska ladan”.

 Lucas var glad över boken han just fått. 

Bokutdelning i Surte


