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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 
0303-741325 mellan kl 8-16 vardagar.

SPONSOR:

Familjeföreställningen 
Skrattkorven och Surstruten 
Söndag 30 november kl 14.00  

Entré: 60:-

Tjuvarnas jul och Trollkarlens dotter
Söndag 23 nov kl 15.00

Matiné 60 kr

Hunger Games -Mockingjay Part 1

Onsdag 19 nov kl 19.00
Söndag 23 nov 18.00

Entré 80 kr

Onsdag 26 nov kl 19.00 
Entré 80 kr

Interstellar

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors
0706-83 66 71 • Biodagar 0303-33 03 96

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

ALAFORS. Den årliga jul- 
och stipendiekonserten fick 
i år flyttas från Ale Kultur-
rum till Medborgarhuset i 
Alafors.

Det påverkade inte – i så 
fall enbart i positiv rikt-
ning.

Konserten med jazzeliten 
Viktoria Tolstoy och Nils 
Landgren i sällskap med 
Bohuslän Big Band hade 
förvisso säkert gått hem 
var som helst.

Musikaliskt märktes inte ens 
att Viktoria Tolstoy var gravid 
i sjunde månaden, det passade 
snarare väldigt bra till öppnings-
numret ”I’m changed”. Tillsam-
mans med Nils Landgren, som 
behärskar både sång och trom-
bon på ett sätt som få gör, bjöd 
duon på en varierad meny av 
svängig jazz och lugnare balla-
der. Grunden i konserten utgjor-
des av Bohuslän Big Band vars 
sättning numera också har kvin-
nor bakom instrumenten. Lisa 
Bodelius stod för ett av många 
imponerande trombonsolon.

Fredagskvällen förlöper i 
rask takt. Underhållningsvär-
det är stort och man behöver 
inte vara särskilt musikbegåvad 
för att förstå att detta är klass – 
högsta klass! Tempot drivs upp 
allt eftersom och när nummer 
som Call me, The lay is a tramp 
och I’ve got you under my skin 
levereras står tiden nästan stilla. 
Samspelet mellan Tolstoy och 
Landgren håller en personlig 
mysfaktornivå och lyckas nästan 

få publiken att vilja hänga med 
upp på scen. Trivseln på scen är 
smittsam och sprider sig i loka-
len. Det blir en kväll att minnas.

Konserten A Swingin’ session 
gör ingen besviken. Det förelig-
ger en mystisk magi över hela 
arrangemanget som också ska 
tillskrivas arrangören. Ljud- och 
ljusteknik är mästerligt arrange-
rat.

Innan Bohuslän Big Band tog 
ton presenterade Kultur- och 
fritidsnämndens ordförande 
Isabell Korn (M) årets kultur-
stipendiater. Kilanda Byalag, re-
presenterades av Helen Johans-
son och Marie Olsson. Precis 
som författaren Stewe Claeson 
erhöll de ett belöningsstipen-
dium om 10 000 kronor. Allra 
först ut denna stipendiekväll var 
dock utdelningen av årets ledar-

stipendie, Vaken Ledare. Ma-
ria Zetterlund och Elisabeth 
Berndtsson engagerade ung-
domsledare i Ahlafors IF utsågs 
tillsammans med Pernilla Hjort 
Månsköld, Nödinge SK:s eldsjäl 
på ungdomssidan, till årets sti-
pendiater 2015. De delar på 10 
000 kronor.

– Föreningslivet utgör den 
bästa motelden i 
kampen mot drog-
missbruket. Ung-
domsledarna är 
oerhört viktiga och 

betydelsefulla för samhället, där-
för vill vi också lyfta dessa goda 
krafter och uppmärksamma dem 
när vi kan. De är alla förebilder 
och väl värda att premiera, sa 
Vaknas Thomas Berggren.

I pausen såldes fika till förmån 
för Världens Barn, bara en sån 
sak satte kvällen i ett ännu större 
ljus.

– Nils Lander och Viktoria
Tolstoy gjorde ingen besviken

Konsert med hög mysfaktor

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

Maria Zetterlund och Elisabeth Berndtsson, Vaken Ledare 
2015. Ahlafors IF:s engagerade ungdomsledare fick ta emot 
blommor och stipendie i samband med konserten i Medbor-
garhuset.

Viktoria Tolstoy och Nils Landgren tillhör den svenska jazzeliten. Till-
sammans med Bohuslän Bigband bjöd det på en bejublad konsert under 
namnet A swingin’ session.

Ett fyrtiotal vandrare 
ställde upp när vi gick längs 
Björsjön till Göksjön. Anita 
Algers som bott i trakten ett 
trettiotal år guidade oss för-
tjänstfullt. Det var en stilla 
höstdag med spegelblanka 
sjöar. Deltagarna tackade 
Anita för en mycket trevlig 
vandring.

Denna vecka går vi i 
Nödinge. Vi äter julbord i 
Medborgarhuset på kvällen. 

Axel Sager meddelar att 
det finns tre platser kvar till 
resan till Vara konserthus 
den 2 december där Sanna 
Nielsen ger konsert.

Den 2 december visar 
Leif Stensson bilder på 
Backavik från en resa till 
Peru och Iinkariket.

Den 27 april åker vi till 
Portugal. Intresset är stort 
och ett tjugotal har redan 
anmält sig. Lena Thorén 
håller i resan.

Lennart Mattsson

SPF Ale-
bygden i 
Kvarndalen

Kulturstipendiater 2014. Förfat-
taren Stewe Claeson och Kilan-
da byalag.

Nils Landgren är ett med 
sin trombon.


