
Luciatåg 
kl 12.00

30-tals hantverkare visar och säljer sina alster
Massor med erbjudande och fynd

Traditionell

på Repslagarmuseet i Älvängen

JulmarknadJulmarknad

0303-74 99 10
www.repslagarbanan.se

Korvgrillning
Glögg

Kaffe med juldopp
Lotterier 

Tomtejakt med  
fina vinster

För barnen: Fiskedamm, Julpyssel, Sagohörna, 

lördag 29 november 11-15

Passa på att 
julklappshandla 

redan nu!

Repmagi  

med Mr Junior  

kl 13.00

Världens Barn
kl. 11–14 söndagen den 23 november

Furustugan, Alafors
Dammekärr, Nödinge
Jennylund, Bohus

Vid frågor kontakta 
Inger Öhrn  
0703-119432

Ut och gå för
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ALE. I fredags öppnades 
anmälan till Musik Di-
rekt i Västra Götaland.

Alla musiker mellan 
13-21 år, soloakter som 
band i alla musikaliska 
genrer, är välkomna att 
ta chansen att spela sig 
till nationella och inter-
nationella spelpriser.

– Vi hoppas på ett 
stort intresse från Ale, 
säger projektledare 
Yohanna Eek.

Musik Direkt är tävlingen 
som tar ungas musik på störs-
ta allvar. Genom att erbjuda 
unga musiker riktiga scener, 
professionella sammanhang, 

workshoptillfällen, musika-
liska kontakter, konstruktiv 
feedback och inte minst möj-
ligheten att vinna nationella 
och internationella spelpri-
ser utgör Musik Direkt ett 
fantastiskt forum för unga 
människor att utvecklas som 
musiker. 

– Anmälningstiden pågår 
till den 5 februari. Delfina-
ler arrangeras i Ulricehamn, 
Göteborg och Mariestad i 
slutet av februari och i bör-
jan av mars, berättar Yohan-
na Eek. 

Musik Direkt startade 
1986 och har varit språng-
bräda för en mängd svens-
ka artister såsom Malena 
Ernman, Timo Räisänen, 

Laleh, José González och 
Amanda Jensen.

I Västra Götaland ar-
rangeras Musik Direkt av 
KulturUngdom i samarbete 
med unga arrangörsgrupper 
på respektive ort. Nationell 
samordnare är föreningen 
Jeunesses Musicales Sverige, 
en del av Jeunesses Musica-
les International.

– Semifinalen som går av 
stapeln den 28-29 mars blir 
ett samarrangemang mellan 
Ale och Kungälvs kommu-
ner. Tävlingen kommer att 
hållas i Mimers Hus, avslutar 
Yohanna Eek.

JONAS ANDERSSON

ÄLVÄNGEN. Torsdagen 
den 27 november gästas 
Repslagarmuseet av 
Kören Cantamore – sto-
ra körslaget med drygt 
40-tal välsjungande 
kvinnor och män.  

Programmet är som 
gjort för Repslagar-
museet med doft av 
hav, kust, salt, tjärade 
tampar båtar och väst-
anvind.

Musikcaféet bjuder 
bland annat på pärlor 
av Evert Taube, Robban 
Broberg, Paul Simon, 
Elisabeth Hermodsson, 
Tage Danielsson och 
Matts Johansson.

Cantamore bildades för någ-
ra år sedan efter en samman-

slagning av körerna Doremi 
och Villanella. Dessa båda 
körkulturer smälte väl sam-
man och det har blivit ett 
lyckligt äktenskap. Förra året 
blev det en riktig nytändning 
då körledarskapet övertogs 
av den inspirerande och dy-
namiske Matts Johansson.

Matts Johannson har gått 
från Adolfs Fredriks Mu-
sikskola och gossopran på 
kungliga operan till sångare 
på Malmö Musikteater och 
Göteborgsoperan. 

Sedan 2001 är han bary-
ton i vokalensemblen VOX. 
Matts gör både nationel-
la och internationella so-
loframträdande med Hän-
dels Orlando och nyskriven 
opera. I bakfickan finns även 
en cirkusutbildning. Dessut-
om är han en lysande pianist 

vilket publiken kommer att 
uppleva i bland annat ”Brid-
ge over troubled water”.

Cantamorekören övar 
varje måndag och uppträder 
flera gånger på året. Can-
tamore sjunger traditions-
enligt in våren på Galaxen i 
Bergsjön och sedan många 
år avslutas vårterminen med 
ett uppskattat melodikryss i 
Trädgårdsföreningen. Kören 
har berikats med flera nya 
medlemmar från andra körer 
och består nu av ett 50-tal 
sångfantaster.

Med ett varierat utbud 
av både svensk och utländsk 
folk- och populärmusik 
kommer det att sjungas på 
museet så att det står härliga 
till.

Anmälan öppen till Musik Direkt

Kören Cantamore underhåller på Repslagarmuseets Musikcafé nästa torsdag.

Stora körslaget på Repslagarmuseet

Syns du inte? Alekuriren hjälper dig!
• Digitala eller tryckta medier?
• Glansiga broschyrer eller rörliga banners?
• Hemsida eller kundtidning?

Ring till oss
0303-74 99 40

alekuriren.se


