
DANSA MED OSS 
PÅ JÖRLANDAGÅRDEN

Danspedagog Heidi Simonsson 
Tel 0703-77 17 22 
www.heidisdanskurser.se

 
Sön 25/1 kl 17.30 - 18.15 
Dans efteråt

 
Steg 1 kl 16.10-17.55 
Steg 3 kl 19.00-20.45

Kl.18.15-19.00

Vi hälsar  
Sandra 
Alvenby 
hjärtligt 
välkommen
till oss på  
Studio Shape  
i Sävedalen

Välkomna önskar vi på Studio Shape! 
Göteborgsvägen 33, Sävedalen 

031-26 54 00  www.studioshape.se

Klipp ur och ta med annonsen  
så får du en produkt från  
gorgeous LONDON Ten in one

NUMMER 02         VECKA 04| 21NÖJE

MAURITZBERG. På Mau-
ritzberg är man glada 
över alla evenemang 
under förra året, senast 
de välbesökta och my-
siga julkonserterna med 
Hanna Wiskari Griffiths 
och familjen. 

Nu är man redo för en 
ny säsong!

Tisdagen den 3 febru-
ari blir det musik och 
mingel med Umeduo.

Kultur på Mauritzberg inle-
der musikåret med en festlig 

tisdag. Det blir tillsammans 
med cello- och slagverksdu-
on UmeDuo, som vid kam-
marmusik- biennalen Ung 
& Lovande 2013 vann första 
pris. Sju konserter återstår 
av den omfattande vinnar-
turnén. 

Duon består av systrarna 
Karolina och Erika Öh-
man, ursprungligen från 
Umeå, som har specialiserat 
sig på den samtida musiken 
och framför allt musik direkt 
skriven för cello och slag-
verk. Flera av verken i pro-
grammet har också skrivits 

särskilt för UmeDuo.
”Med teknisk klarhet och 

lätthet tar sig UmeDuo an 
en samtida repertoar. Deras 
framträdande karaktäriseras 
av hög precision och stark 
närvaro med fullt fokus på 
musikens essens. UmeDuo 
befinner sig redan på hög 
internationell nivå.” Moti-
vering från panelen i Ung & 
Lovande 2013 

Turnén produceras av 
Musik i Syd, i samarbete 
med Västmanlandsmusiken, 
Kammarmusikförbundet 
och Kulturrådet.

KUNGÄLV. Ahlafors IF och 
Älvängens IK har ingått ett 
samarbete på junior- och 
damsidan. På trettondagen 
skördades den första fruk-
ten. Seger för det gemen-
samma damjuniorlaget i 
STC Ytterby Cup.

Inför fullsatta läktare 
i Mimershallen lyckades 
Ahlafors IF:s och Älvängens 
IK:s gemensamma damjuni-
orlag vinna finalen med 2-1 
över värdklubben Ytterby IS. 

Matchen blev onödigt spän-
nande eftersom AIF-ÄIK 
tidigt hade en 2-0-ledning. 
Första målet kom redan efter 
tio sekunder.

– Vi borde ha avgjort ti-
digare, men faktum är att vi 
har spelat så sjukt bra för-
svarsspel att jag inte är förvå-
nad över om tjejerna kände 
att det här var klart när vi 
fick 2-0. På hela turneringen 
har vi släppt in fyra mål. Jag 
är enormt imponerad över 

dessa tjejer, säger ansvarig 
tränare, Ola Holmgren.

Målskyttar i finalen 
blev Josefin Wiklund och 
Emma Gunnarsson. Suve-
rän hela turnering var mål-
vakten Matilda Petersson 
som även i finalen svarade 
för en prakträddning när Yt-
terby jagade kvittering i slut-
minuterna.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

UmeDuo består av systrarna Karolina och Erika Öhman som gästar Mauritzberg tisdagen den 3 
februari.

Musik och mingel 
på Mauritzberg

Cupsegrare. Ahlafors IF:s och Älvängens IK:s gemensamma damjuniorlag gick obesegrade genom 
STC Ytterby Cup. Från vänster: Ola Holmgren, Josefin Wiklund, Lina Karlsson, Moa Samuelsson, 
Linnéa Rauttio, Matilda Petersson, Olle af Geijerstam. Sittande från vänster: Emma Håkansson, 
Tove Saarinen, Emma Gunnarsson, Johanna Börjesson och Fanny Synnerhag.

– Ahlafors och Älvängens damjuniorer cupsegrare
Samarbete som redan bär frukt
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Nu kör vi igång vårens 
kurser i Linedance!
Prova-på i Kungälv, Fredkullasalen 22 januari kl.18.00
Prova-på i Älvängen, Folkets Hus 25 januari kl.14.00

Kurser i Kungälv:
Måndagar  
kl 18.30-20.00 Nivå 2
Torsdagar  
kl 18.00-19.30 Grundkurs/nybörjare
kl 19.30-21.00 Nivå 1

Kurser i Älvängen:
Söndagar  
kl 14.00-15.30 Grundkurs/nybörjare
kl 15.30-17.00 Nivå 1
kl 17.15-18.45 Nivå 2
kl 19.00-20.30 Nivå 3

Dansa med oss

 

För mer info gå in på vår hemsida 
www.danceinlineale.se eller ring 0704-89 86 16

I samarbete med:


