
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.

Carmen
Direktsändning från Metropolitan 

Operan i New york. 
Textad på svenska. 

Lördag 1 november kl 18
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.

SPONSOR

Ivar, Knutte och katten 
Lördag 18 oktober kl 14

Biljettpris: 60:-

NÖDINGE. Start for 
Life-projektet fortsätter 
i Ales skolor.

I förra veckan skedde 
en kick off på Ale Kul-
turrum.

I publiken fanns 
elever från årskurs 7 
på Bohusskolan och Da 
Vinciskolan samt intro-
duktionsprogrammet på 
Ale gymnasium.

Utrullningen av Star for Li-
fe-programmet fortsätter. 
I måndags kom Tripple & 
Touch och Star Choir till 
teatersalongen för inspira-
tionsträff och tillika konsert.

– Det här utgör startskot-
tet för höstens aktiviteter, 

säger Mia Odlöw, coach för 
Star for Life i Ale.

Ken Wennerholm och 
G ö r a n 
Rudbo är 
Star for Li-
fes hyllade 
m u s i k a m -
bassadörer. 
De har varit 
med från 
starten 2005 
med insikten 
om att musik 
var det per-
fekta verk-
tyget för att 
nå fram till 

Sydafrikas ungdomar.
– Tänk att vi har jobbat 

tillsammans i 31 år, sade Gö-
ran och vände sig mot Ken.

– Och att vi en gång i ti-
den var programledare för 
Melodifestivalen.

Med sig i Nödinge var 
afrikanska ungdomar som 
under en dryg timme bjöd på 
en energifylld konsert med 
ett tydligt budskap om Star 
for Lifes utgångspunkt och 
värdegrund.

JONAS ANDERSSON

SURTE. En konstutställ-
ning pågår just nu på 
Glasbruksmuseet.

Tio kvinnor och en 
man visar tillsammans 
upp ett 80-tal alster.

– Det är både små och 
stora verk, säger Anette 
Kildén Berglund.

Anette Kildén Berglund är 
samordnare för den grupp 
som träffas varje måndag 
i Nols Folkets Hus för att 

måla tillsammans.
– Vi har hållit på i många 

år, men detta är vår första 
gemensamma utställning, 
förklarar Anette.

Teknikerna som används 
skiftar mellan konstnärerna, 
alltifrån olja och akvarell till 
akryl och skulptur.

– Medlemmarna kommer 
från olika delar av Ale. Det 
är egentligen bara Surte som 
inte fi nns representerade. Å 
andra sidan kommer jag ju 
därifrån även om jag bor i 

Alafors, skrattar Anette.
Utställningen i Surte på-

går till och med den 19 okto-
ber och visas under museets 
öppettider. 

Är det fl er utställningar 
att vänta?

– Det vore tråkigt om det-
ta var första och sista. Får vi 
bara chansen att komma in i 
bra lokaler, kan det säkert bli 
fl er, avslutar Anette Kildén 
Berglund.

JONAS ANDERSSON

Konstutställning i Surte
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Rolf Skoog och Phebe Thunborg bevittnar utställningen tillsammans med konstnärerna Anette 
Kildén Berglund och Gerd Jacobsson.

Kick off-konsert med Star for Life i Ale Kulturrum.

– Energifylld konsert i Nödinge
Kick off för Star for Life
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STARRKÄRR. Det blir en 
favorit i repris.

Matroserna gästar 
Starrkärrs bygdegård 
nästa söndag.

– På begäran, säger 
Lennart Thorstensson.

Lennart Thorstensson är 
programmakare till Skratta 
& Sjung som arrangeras var-
je vår och höst i Starrkärrs 
bygdegård.

– Det har blivit några 
verkliga publiksuccéer under 
årens lopp. Ett säkert kort är 
Matroserna, före detta Flot-
tans Kavaljerer, som har häl-
sat på oss två gånger tidigare, 
förklarar Lennart.

Nu är den femton man 
starka kören tillbaka. Sön-
dagen den 26 oktober intar 
de scenen i bygdegården.

– Förutom härlig musik 
utlovas en och annan rolig 
historia, så att vi lever upp 
till epitetet Skratta & sjung, 
säger Lennart Thorstensson 
och låter hälsa att biljetter 
köpes på plats i Starrkärr.

JONAS ANDERSSON

Matroserna, före detta Flottans Kavaljerer, står för underhåll-
ningen när Skratta & Sjung arrangeras i Starrkärrs bygdegård 
nästa söndag. Matroserna 

till Starrkärr
Tusen bitar

Fredag 17 okt kl 14.00
Entré 80 kr

Hallonbåtsflyktingen

Onsdag 15 okt kl 19.00
Entré 80 kr

Bröllopskaos

Söndag 19 okt kl 18.00
Onsdag 22 okt kl 19.00 

Entré 80 kr

Söndag 19 okt kl 15.00
Entré 80 kr

LasseMajas Detektivbyrå
-Skuggor över Valleby

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!


