
Tusen bitar
Söndag 9 nov kl 18.00

Entré 80 kr

100 steg från Bombay till Paris
Söndag 2 nov kl 18.00
Onsdag 5 nov 19.00

Entré 80 kr

Muminfamiljen på rivieran

Onsdag 29 okt kl 19.00 
Entré 80 kr

Söndag 2 nov kl 15.00
Matiné 60 kr

Fury

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

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 18.00
Entré: 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.

Figaros bröllop 
Lördag 15 november kl 19.00

Textad på svenska. 
Entré 200:-, matbiljett: 140:-

Kören Opus -83 är en kör som ofta överras-
kar både med sin repertoar och med duktiga 
solister. Söndagen den 19 oktober tog man 
ut svängarna ordentligt genom att framföra 
klassisk musik, rockopera och musical i en skön 
blandning på Mimers hus.

Konserten inleddes med en musikalisk pre-
sentation av kören, följd av A sound of Music, 
som man kan kalla en klassiker från fi lmens 
värld. I detta arrangemang var det spännande 
att höra hur melodistämman förfl yttades i kören 
så att alla stämmor hade sin melodislinga. De 
olika stämmorna var mer jämnstarka än förut, 
vilket kanske beror på att det är ovanligt många 
män i kören, för att vara en blandad kör. Därpå 
följde Edelweiss, som sjöngs av den alltid lika 
medryckande och skönsjungande solisten Olle 
Pettersson.  

Till kategorin opera kan räknas Nessum 
Dorma som framfördes av körens egen solist 
Jennie Elonsson med stor kraft och innerlig-
het. I slutet av stycket ackompanjerades hon 

mäktigt av 
hela kören. 
Till samma 
kategori hör 
också Fång-
arnas kör, 
som sjöngs 

av Opus -83. De framförde ytterligare ett par 
stycken själva eller växelvis med solisterna.  

Ett trevligt inslag var att låta tre av körens 
damer få visa att man inte bara kan sjunga i kör 
utan kan sjunga solo eller tillsammans. 

Fantastiskt är att Opus -83 lyckas få med 
så många duktiga professionella musiker och 
sångare att sjunga och spela tillsammans med. 
Dan Lindén och Richard Hauer kom direkt 
från Stockholm med bil efter att dagen innan 
framträtt i Globen. Opus83 är ju trots allt inte 
en professionell kör, fastän man ibland kan få 
det intrycket.

En viktig insats gör Inger Nyberg när hon 
på sitt utomordentliga sätt presenterar och be-
rättar intressant om bakgrund och innehåll i de 
olika styckena. Vid kvällens konsert berättade 
hon om innehållet i ur sången Nessum dorma 
från Pucinis opera.

Den viktigaste personen av alla är dock 
körledaren och dirigenten Jack Svantesson, 
som oförtröttligt driver på kören till nya utma-
ningar. Han fi ck också med hela publiken att 
rocka loss genom att få dem klappa händer i ett 
medley med de mest kända låtarna ur rockope-
ran Tribute to queen.

Efter konserten ville applåderna aldrig ta 
slut, men denna gång blev det inget extranum-
mer.                Krönikören

Opus -83 bjöd på en operainspirerad konsert i Mimers hus, Kungälv.

En operainspirerad konsert med Opus -83

NUMMER 40         VECKA 44| 25NÖJE

Två månader före julafton 
vandrade 25 SPF-are från 
Rördalen till Björsjöås och 
vidare till scoutkåren Göta 
Lejons friluftsgård vid Troll-
sjön. Curt Svensson hade 
lagt upp turen. Vi rastade 
på Björsjöås där ruiner efter 
bostäder och lagårdsbygg-
nader vittnar om en uråldrig 
verksamhet.

Vid Trollsjönäs berättade 
Lennart Sjöberg om sco-
utgården. Han liksom Arne 
Boge har varit medlemmar i 
Göta Lejons scoutkår sedan 
ungdomen. De har lagt ned 
åtskilliga timmar på att ska-
pa en fantastisk anläggning. 
Lennart är nu stugfogde.

Denna veckas vandring 
går vid Kastellegården i 
Kungälv. Från “Nutid till 
forntid och åter till nutid”. 
Slutsamling vid Eriksdal.

Tidigare i veckan kom 
ett trettiotal pensionärer 
till Backavik och fi ck en 
intressant redogörelse om 
Trolleviks uppgång och fall 
av Birgitta Hogander. Hon 
började där redan 1966 och 
var med om nedläggningen. 
På åttiotalet var det ju servi-
cehus som gällde.

Den 4 november kommer 
Hjördis Christiansson och 
berättar om barnomsorgen i 
Nödinge.

Julbordet arrangeras i 
Medborgarhuset den 21 no-
vember. Christer Paulsson 
underhåller.

Biljetter fi nns kvar till 
resan till Rostock och 
Europas största julmarknad 
26-28 november liksom till 
Julkonserten i Vara konsert-
hus med Sanna Nielsen.

 Lennart Mattsson

Höstvandring till 
Trollsjönäs med 
SPF Alebygden

VIKINGAMARKNADEN
fredag 31 okt

Nya

100 erbjudanden!

Kungälvs
KungälvsKlippet

Pris: 100 KRONOR
Gäller t.o.m. 30 april 2015

HÖST | VINTER 2014–2015

HÖST | VINTER 2014 –2015

MASSOR MED KNALLAR!

Välkomna!
Kungäl

klipp
Höst/vint
2014/201

Ute nu

NÖDINGE. Succé!
Det går inte att sammanfatta mån-

dagens Seniormässa 60+ på ett bättre 
sätt.

– Vilken repsons, strålade konferen-
cier Lotti Klug.

Ale kommuns initiativ att arrangera Senior-
mässa i Ale Kulturrum slog väldigt väl ut. 
Över 200 personer kom till matsalen där ak-
tiviteterna ägde rum.

– Ett väldigt bra program, underhållning 
från scenen och bra information från utstäl-
larna, förklarade en nöjd besökare som lokal-
tidningen pratade med.

Roy Sällström stod för de musikaliska 
tongångarna, Friskis & Svettis serverade ett 
kort gympaprogram och efter lunch ordna-
des en uppskattad mannekänguppvisning.

En av utställarna var Närhälsan, som tog 
tillfället i akt att marknadsföra Seniorhälsan, 
som är ett riskförebyggande koncept som 
vänder sig till personer över 65.

– Alla som är listade hos Älvängen vård-

central inbjuds till ett hälsosamtal. Det är 
frivilligt och upp till individen själv att boka 
tid hos oss. Syftet är att fånga upp de seniorer 
som befi nner sig i risksonen med exempelvis 
förhöjt blodtryck eller någon annan åkom-
ma, förklarade distriktssköterskorna Lise 
Söderlind och Lene Strandberg, som be-
mannade montern.

JONAS ANDERSSON

Seniormässan en succé

Lise Söderlind och Lene Strandberg från När-
hälsan i Älvängen fanns representerade på 
mässan.

Kommunens dietist Jenny Sallander pratade 
kost med besökarna.


