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Efter Görans välkomstord 
fylldes scenen av toner. In 
tågade de härliga musiker-
na i Filodurarna till den 
medryckande Jämtsnoan. 
Eventuella sura miner var 
snabbt som bortblåsta. För 
vem kan motstå dessa glada, 
sprittande låtar? 

Spelmansmusik, gam-
maldans, jazz, country och 
tänkvärda visor, ja bredden 
var stor på dagens repertoar. 
Bland annat fi ck vi lyssna till 
Bills gånglåt och Sommar-
kväll i Dalom och fl era duk-
tiga solister. Gula höstlöv av 
Arne i Boras sjöng Ingemar 
mycket passande denna 
vackra höstdag. 

Härliga minnen framkall-

ade Janne med sitt fantastis-
ka klarinettspel och Petite 
fl eur. Trion Alf, Jan och Ove 
bjöd på sjön countrysång 
i You´re my best friend. 
Norsk brudvals i stämmor 
framfördes med bravur på 
dragspel av Agneta och 
Torsten. Agneta sjöng även 
en visa om livets efterrätt, 
barnbarnen.

En timme går oerhört 
fort när man har så trevligt 
som vi hade och alldeles 
för snart tonade sista låten, 
Kaffegöken, ut följt av ett 
extranummer. Förutom all 
god musik bjöd Filodurarna 
också på annat gott. De 
skänkte nämligen hela sitt 
gage till Barncancerfonden. 

För den som vill njuta men 
av Filodurarnas härliga sång 
och musik fi nns tillfälle 
att göra det på Mimers till 
Trettonhelgen.

Tråkigt nog drabbas de 
aktivitetsansvariga ibland för 
otrevligheter. Tänk på att 
alla jobbar ideellt och gör så 
gott de kan!

Insamlingen gick denna 
gång till Missing people, 
som nyligen besökt oss.
vMarita påminde om kom-
mande program. Bengt B 
vill ha in programpunkter 
senast 20 november. Tore 
meddelade att två kurser i 
HLR kommer att hållas till 
våren.

Inga Isaksson

Stor musikalisk glädje

Eva Wennroth ställer ut i Ale Slöjda-
res lokal i Nol under november. Eva är 
lustbrodös. Hon skapar med tunna trådar, 
blanka tyger och gnistrande pärlor.

Alltsedan barndomen i Kungälv har hon 
levt ut sin fantasi på olika sätt, de bästa 
presenternatill Eva var färgkritor, papper, 
garn och tyg. Hon gjorde klippdockor och 
sydde kläder.

En tävling i fritt broderi satte fart på bro-
derandet, och nu är Eva en fl itig utställare 
och kursledare.

Utställningen visar arbeten som verkligen 
är drivna av lust och glädje. Eva Wennroth 
lever upp till sin titel lustbrodös!

 Eva Wennroth ställer ut sina alster i Ale 
 Slöjdares lokal i Nol. 

Lustbrodös 
ställer ut i Nol

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.

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:

Figaros bröllop 
Lördag 15 november kl 19.00

Inspelad sändning från Metropolitan 
Textad på svenska. 

Entré 200:-, matbiljett: 140:-

Familjeföreställningen 
Skrattkorven och Surstruten 

Söndag 30 november kl 14.00  
Entré: 60:-

Tusen bitar

Hunger Games -Mockingjay Part 1

Söndag 16 nov kl 18 00

Dum och dummare 2

www.alefolketshus.se

Välkomna!

SKEPPLANDA. Lörda-
gen den 15 november 
kommer Spelmanslaget 
Kafferast att uppträda i 
Kungälv.

Det sker i samband 
med Sång & Sånt på 
Mimers Hus.

– Jag såg dem i Skepplanda 
bygdegård för några veckor 
sedan och imponerades över 
deras breda repertoar, sä-
ger programledare Lennart 
Thorstensson.

Lennart Thorstensson 
upplever en intensiv höst. 
Förra söndagen var han i 
Starrkärrs bygdegård och 
ledde Skratta & Sjung. 
För underhållningen stod 
Matroserna.

– Det var tredje gången 
som Matroserna var hos oss. 
Det blev en fantastiskt trev-
lig eftermiddag med ett 60-
tal besökare på plats i bygde-
gården, berättar Lennart.

Nu håller Lennart som 
bäst på att förbereda kom-
mande upplaga av program-

serien Sång & Sånt. Från Ale 
hämtar han Spelmanslaget 
Kafferast.

– Äntligen blir det av. Kaf-
ferast har en härlig framto-
ning som passar perfekt för 
Sång & Sånt. Kanske kan det 
också innebära att vi lockar 
lite publik från den här si-
dan älven, avslutar Lennart 
Thorstensson.

JONAS ANDERSSON

Spelmanslaget Kafferast har blivit inbjudna att spela på Sång & Sånt i Kungälv lördagen den 15 
november.  

ÄLVÄNGEN. I måndags 
var det premiärdags.

Smartphoneexperten.
se slog upp dörrarna 
till sin butik i gamla 
hotellet.

– Vi har haft en strid ström av 
besökare under hela dagen, 
förklarar Erik Häggström 
när lokaltidningen kommer 
på besök på eftermiddagen.

Ale kommun har berikats 
med en ny typ av affärsverk-

samhet. Smartphoneexper-
ten.se erbjuder reprationer 
av såväl smartphones som 
ipads.

– Intresset verkar stort. 
Nu gäller det bara att nå ut 
på bred front så att företag 
och privatpersoner blir med-
vetna om att denna service 
fi nns på hemmaplan, säger 
Erik Häggström.

Smartphoneexperten.se 
kommer utöver reparationer 
även tillhandahålla diverse 
tillbehör som laddare, hörlu-

rar, batterier och skyddsskal.
– Det har varit fullt upp 

med förberedelser, därför 
känns det väldigt roligt att 
vara igång på riktigt. Jag 
hoppas och tror att vårt kon-
cept ska gå hem hos Alebor-
na, avslutar Erik Häggström.

JONAS ANDERSSON

Kafferast spelar i Kungälv

Erik och Lasse Häggström hälsar välkommen till Smartphoneexperten.se som har sin verksamhet 
förlagd till gamla hotellet i Älvängen.

Premiäröppning i Älvängen


