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ÄLVÄNGEN. Förra lörda-
gen var de och tittade 
på sändningen av Figa-
ros Bröllop i Medborgar-
huset.

På tisdagen samman-
fattade de sina intryck 
vid en träff hos Studie-
förbundet Vuxenskolan.

– Vi är ett tiotal 
medlemmar, men blir 
gärna fler, säger Carina 
Wendt-Andersson.

Ales Operavänner kallar de 
sig. Studiecirkeln bedrivs i 
Studieförbundet-Vuxensko-
lans regi.

– Vi är oerhört tacksam-
ma för den satsning som Ale 
Folkets Hus gör och visar 
operasändningar från Met-
ropolitan. Aleborna borde 
sluta upp i större omfattning, 
anser Irene Jansson.

Till lördagens visning 
av Figaros Bröllop kom ett 
25-tal personer. Dubbelt så 
många såg Carmen tidigare 
i höst.

– Nästa visning är Glada 
Änkan den 17 januari. Det 
är ett musikstycke som är 
väldigt lättillgängligt. Då 
bör det komma en betyd-
ligt större publik, säger Jan 
Svanström.

Studiecirkeln är uppdelad 
på tre sammankomster per 
termin. Det är olika teman 
varje gång.

– Vi har med oss musik, 
pratar om kompositörer och 
så vidare. Det är olika tycke 
och smak i gruppen, förkla-
rar Carina Wendt-Anders-
son.

– Syftet är att skapa ett 
intresse för opera i Ale och 
samtidigt få bort stämpeln av 
finkultur.

JONAS ANDERSSON

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 
0303-741325 mellan kl 8-16 vardagar.

SPONSOR:

Familjeföreställningen 
Skrattkorven och Surstruten 
Söndag 30 november kl 14.00  

Entré: 60:-

ALVHEM. Julen kom till 
Kungsgården i helgen.

Magasinet var smyck-
at för marknad i dagar-
na två.

– En otroligt bra 
respons, konstaterade 
Ale Slöjdares Lisbeth 
Karlberg.

Ale Slöjdare håller fast vid 

traditionen att bjuda in till 
julmarknad på magasinet. 
Ingen snö på utsidan, men 
inne i lokalen infann sig den 
rätta stämningen. Besökarna 
serverades glögg samtidigt 
som de kunde strosa runt 
bland alla vackra ting.

– Det är en mix av olika 
hantverk, berättar Lisbeth.

En och annan löste säkert 
sina julklappsbekymmer i 

Alvhem, men det fanns även 
dem som köpte gåvor till sig 
själva.

– Riktigt roligt att det 
kom så mycket folk. Vår 
marknad har blivit etablerad 
och ligger dessutom rätt i 
tiden, avslutar Lisbeth Karl-
berg. 

JONAS ANDERSSON

1-3 rumslägenheter, välplanerade 
med hiss och balkong. Hyresrätt 
för dig över 50 år.  
Göteborgsvägen 217 i Bohus.  

För mer information ring  
010- 70 99 341  
eller 010- 70 99 360.

Hyreslägenheter  
för 50+   

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Operavänner i Ale. Stående från vänster: Solvig Hermansson, 
Carina Wendt-Andersson och Gunnel Hildebrandt. Sittande från 
vänster: Siv Wallberg, Irene Jansson och Jan Svanström.

Operavänner som vill bli fler

Många passade på att fynda på julmarknaden i Alvhem.Korv med bröd serverades utanför magasinet.

Julmys på magasinet
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En tripp till Paris 

Söndag 30 nov kl 18.00
Onsdag 3 dec 19.00

Entré 80 kr

Onsdag 26 nov kl 19.00 
Entré 80 kr

Interstellar

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!


