
Onsdag 10 sept kl 19.00
Entré 80 kr  

Onsdag 17 sept kl 19.00
Entré 80 kr

Söndag 21 sept kl 18.00
Onsdag 24 sept 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. Ett knappt 60-tal vackra foto-
grafi er i färg och svartvitt fi nns nu att 
beskåda på Glasbruksmuseet.

Motiven är hämtade från Andalu-
sien.

– Det är ett fantastiskt landskap, 
säger Conny Nord, en av tre fotogra-
fer som bidrar med verk till utställ-
ningen.
Conny Nord, Bertil Björk och Sören Lind-
qvist är fotografer från Trollhättan och 
Lödöse som känner varandra sedan tidigare 
och som arbetat ihop i olika sammanhang. 
Utställningen på Glasbruksmuseet är dock 
deras första gemensamma arrangemang.

– Detta blir en vandringsutställning. Jag 
har klart med fyra andra platser. Som pricken 
över i hoppas vi få göra en utställning i An-
dalusien. Lokal har vi, men det återstår en del 
logistikproblem att lösa, säger Conny.

Fotografi erna visar på ett smått sagolikt 
landskap med alltifrån mandelblom och kor-
kekar till en uppsjö av olivträd.

– Samtliga bilder är tagna under vinterhal-

våret, berättar Conny.
– Jag själv var nere i tre månader och fi ck 

faktiskt uppleva blommande träd hela vägen 
hem till Sverige. Jag tog med mig våren hem.

Utställningen på Glasbruksmuseet pågår 
till och med den 28 september.

JONAS ANDERSSON

Conny Nord är en av tre fotografer som visar 
bilder i den pågående utställningen på Glas-
bruksmuseet i Surte.

Fotokonst på Glasbruksmuseet

ÄLVÄNGEN. Musikcafé 
står åter för dörren på 
Repslagarmuseet. 

Torsagen den 18 sep-
tember blir det visafton 
med Lennart Thorstens-
son och Axel Falk.

Kvällens tema är 
”Visafton – klassiska, 
litterära visor”.

Nästa torsdag är det dags 
för höstens första musikca-
fé. En oförglömlig visafton 
utlovas med artisten och es-
tradören Axel Falk ihop med 
Lennart Thorstensson. Det 
blir visor från bland andra 
Alf Pröysen, Bellman, Bir-
ger Sjöberg, Dan Anders-
son, Evert Taube, Nils Fer-
lin, Gustav Fröding, Lars 
Berghagen, Lasse Dahl-
quist och Povel Ramel.

Lennart Thorstensson har 
gästat Repslagarmuseet fl era 
gånger. Han är ursprungli-
gen från Älvängen, numera 
boende i Kungälv. Han är 
från sina olika visaftnar i 
både Ale och Kungälvs kom-
mun. Denna gång har han 
med sig Axel Falk.

Axel Falk debuterade som 
professionell visartist 1981. 
Han har utbildat sig på den

Individuella musikerlinjen 
vid musikhögskolan i Gö-
teborg. 1984-85 studerade 
Axel Falk den Elizabethans-
ka musik- och sångtradi-
tionen både i Sverige och i 
England. Under åtta år var 
han elev till Hovsångerskan 
Hjördis Schymberg.

Under sina år som artist 
har han hunnit göra hund-
ratals konserter samt radio- 
och tv-program i de fl esta 
nordiska länderna. Han har 
gett ut sex skivor, innehållan-
de repertoar av Birger Sjö-
berg, Carl Michael Bellman 
och Evert Taube. Vidare har 
han medverkat på ett fl ertal 
samlingsvolymer. Den senas-
te skivan “Ayres” innehåller 
sånger från 1600-talet. Falk 
har under många år samar-
betat med konsertgitarristen 
Bengt Magnusson.

Falk har bland annat er-
hållit fl ertal stipendier från 
Svenska Akademien och 
Musikaliska Akademin. 1992 
erhöll Axel Falk Taubestiftel-
sens Taubepris ur Evert Tau-
bes minnesfond med motive-
ringen: “För den breda och 
gedigna viskonst, som place-
rar honom bland de främsta 
vistolkarna”.

Torsdagen den 18 september 
blir det visafton på museet 
med Lennart Thorstensson 
(bilden) och Axel Falk.

Visafton på 
Repslagarmuseet
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Idylliska Barth
4 dagar i Nordtyskland
Pommernhotel Barth ★★★ 
Besök Barth, den charmiga lilla 
staden belägen vid Östersjöns 
brusande vågor, med ett väl-
bevarat centrum från medel-
tiden och dessutom en trevlig 
hamnpromenad. Härifrån har 
du dessutom goda möjlighe-
ter för spännande utflykter till 
bl.a. hansastaden Stralsund 
(31 km), som har en välbeva-
rad stadsmur och som samti-
digt är porten till den populära 
semesterön Rügen med sin 
vackra och särpräglade natur, 
och här kan du också se Hitlers 
enorma semestertillhåll: Koloss 
von Prora (72 km).

Pris per person i dubbelrum

1.249:-
Pris utan reskod 1.399:- 

Ankomst: Valfri i perioden 
7/9-28/12 2014.

 1.049:- 
1.849:- 

1 barn 0-5 år gratis
2 barn 6-14 ½ 
priset

         Pommernhotel Barth

i Stralsund: 31 km. 
i S

Krogsemester i Danmark
3 dagar på korsvirkeskrog i Nysted

★★★  
Den engelska korsvirkeskrogen
är från 1908 och ligger vid stranden och Nysted Nor med karaktäris-
tiska skorstenar, vita staket, öppen spis, äppleträd och trädgård.  

1.249:-
Pris utan reskod 1.399:- 

Ankomst: Onsdagar, tors-
dagar och fredagar t.o.m 12/12 
2014. 

Pris per person i dubbelrum 

1 barn 0-2 år gratis
2 barn 3-5 år á 399:- 
2 barn 6-14 år ½ priset
Max. 2 extrasängar

Mysigt hotell i Skåne

Upplev den lilla oasen Åkerbergs Hotell som ligger norr om 
Bosjökloster. Besök också Skånes Djurpark (3 km), missa heller 
inte en utflykt till den historiska universitetsstaden Lund (39 km).

Ankomst: Fredagar t.o.m. 19/12 2014. 

Pris per person i dubbelrum

1.499:-
Pris utan reskod 1.649:-

3 dagar i Höör

449:- 

1 barn 0-5 år gratis
1 barn 6-14 ½ 
priset

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

I samarbete med

 

Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

0706-83 66 71 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 0706-83 66 71
Medborgarhusets kassa 1 tim innan.

I Mumindalen
En musikalisk resa i Tove 

Janssons förtrollade värld. Träffa 
Mumintrollet, Snusmumriken,  

Lilla My och alla de andra.
Söndag 28 september kl 14

Entre: 60:-

Macbeth
Direktsändning från

 Metropolitan Opera i New york. 
Lördag 11 oktober kl 19

Entre: 200:-, matbiljett: 140:-

Ge bort presentkort eller biljetter 
till våra arrangemang. 

Beställ på folkets.hus@telia.com 
eller på 0303-74 13 25 mellan kl 8-16 vardagar.

Ett stort tack till alla er som deltog i 
utlottningen av biljetter på Mat och- 

Kulturdagen. 5 st vann 2 biljetter var till 
”I Mumindalen” respektive ”Macbeth”. 

Vinnarna har meddelats per  
post och mail. Grattis!

SPONSOR

NÖDINGE. I fredags kompletterades det 
vackra sommarvädret av en fantastisk cir-
kusföreställning av Cirkus Skratt. Det var 
Socialdemokraterna i Ale som för sjätte året 
i rad ordnade cirkus. 

– Vi har erbjudit cirkus för 70 kronor 
per biljett istället för normala 250-300 kr i 
många år nu, säger Eva Eriksson, ordföran-
de för Socialdemokraterna i Ale.

– Det gör vi självklart för att fl er barn och 
vuxna ska få en möjlighet att gå på cirkus. 

Även Hyresgästföreningen hade delat ut 
ett antal gratisbiljetter till boende för att ge 
dem tillgång till cirkusupplevelsen.

Det blev en fartfylld föreställning med 
hästar, dansande elefanter och halsbrytan-
de akrobatik. Många glada skratt hördes i 
sommarkvällen och när barnen gick hemåt 
hade 400 av dem med sig en ballong från 
Socialdemokraterna som minne av kvällen. 

1100 besökare roades av cirkus


