
personer och faktum är att 
alla biljetter redan är sålda. 
Publiken rekommenderas 
badkläder för på slutet kan 
man få hoppa i och hjälpa 
till, förklarar kultursekrete-
rare Lisa Haeger.

”Petras Prick”, som visas 
söndagen den 22 februari, är 
producerad av Dockteatern 
Tittut.

– Jag har försökt få hit 
dem i två års tid. Docktea-
tern Tittut är oerhört dukti-
ga och arbetar väldigt inklu-
derande med barnen, säger 
Lisa Haeger.

Ytterligare ett antal tea-
terföreställningar är inplane-
rade i vår, bland annat ”De 
små vågornas fotspår” som 

visas under påsklovet samt 
”Faunan och jag”, en hu-
moristisk dansföreställning, 
som kommer till Nödinge 
söndagen den 19 april.

– Utöver dessa föreställ-
ningar vill jag slå ett slag 
för Bäbismys, som vänder 
sig till de allra minsta i vår 
kommun. Vi startar upp nu 
på måndag i Skepplanda bib-

liotek. Många av program-
punkterna återkommer på 
deltagarnas begäran, säger 
Lisa Haeger.

Slutligen kan rapporteras 
om den föreläsningsserie om 
föräldrastöd som de olika 
studieförbunden samordnar. 
Totalt ges sex gratisföreläs-
ningar i Ale, fördelat vår och 
höst.  Den första föreläs-

ningen sker i Ale Kulturrum 
måndagen den 23 februari 
och har rubriken ”Ett samtal 
om ADHD”. Det är Jenny 
Ahto som delar med sig av 
sin historia både som föräld-
er till barn med ADHD och 
sin egen diagnos.

JONAS ANDERSSON
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CANNABIS
en olycklig kärlekshistoria

MÅNDAG 2 MARS KL 18.00
TEATERN, ALE KULTURRUM
FRI ENTRÉ

Onsdag 11 feb kl 19  Entré 80 kr

Fredag 13 feb kl 18  Entré 80 kr
Söndag 15 feb kl 18  Entré 80 kr

Söndag 15 feb kl 15  Matiné 60 kr

Onsdag 18 feb kl 19  Entré 80 kr
Söndag 22 feb kl 18  Entré 80 kr

Filip och Fredrik presenterar: Trevligt folk

Fifty Shades of Grey

Paddington

Cirkeln 

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

1 h innan föreställning, alefolketshus@gmail.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D
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www.alefolketshus.se

Välkomna!

NÖDINGE. En rad riktigt 
bra barnteatrar stundar 
i vår.

Nästa söndag visas 
exempelvis ”Petras 
Prick” i Ale Kulturrum.

Kulturverket fortsät-
ter dessutom med sin 
uppskattade program-
serie – Bäbismys.

På onsdag blir det sport-
lovsteater i Skepplanda sim-
hall. Jo, ni läste rätt! ”Kapten 
Smajling och Silla vågar” ut-
spelar sig i bassängen medan 
publiken sitter på torra land. 
Det är en mimbaserad före-
ställning med inslag av akro-
batik, specialskriven musik 
och våghalsiga vattenkon-
ster.

– Det finns plats för 30 

Dockteatern Tittut gästar Ale Kulturrum söndagen den 22 februari med föreställningen ”Petras 
Prick”.

Bra teater 
för barn

Skepplanda BTK har 
hållit årsmöte i klubbhuset 
på Forsvallen. Styrelsen för 
2015 har följande utseende:

Ordförande: Benny 
Hansson. Vice ordförande: 
Lena Öhrn. Ledamöter: 

Sven Rydén, Jan-Erik 
Eriksson, Åsa Arrhenius, 
Kent Hylander, Jonas 
Bäck. Suppleanter: Josefin 
Claesson, Oscar Frii, 
Kent Bergström.

Paul Christensson, 
ordförande för LRF i Västra 
Götaland, besökte årsmötet. 
Han talade om aktuella frå-

gor i branschen, högaktuellt 
just nu är konjunktursvackan 
i mjölkproduktionen. Han 
berörde bland annat även 
hur EU:s vattendirektiv 
påverkar jord- och skogs-
bruket. 

Kommungruppens ord-
förande Bengt Borgström, 
som omvaldes, berättade om 
gångna årets verksamhet. 
Här kan bland annat nämnas 
arbetet med att få till stånd 
en förbättring av allmänna 
vägen Kilanda-Ryd-Grunne. 
Vägen har dels asfalterats 
under året, dels fått välbe-
hövliga mötesplatser där det 
fattats. Vidare kan nämnas 
påverkansarbetet kring 
aviserad ny 400kv kraftled-
ning, frågan om bildandet 
av vattenskyddsområde för 
Göta älv sant deltagande i 
projektet Säkra Ridvägar.

Övriga i styrelsen är 
Magnus Hansson, Kenne-
th Olsson, Bethine Levin, 
Jan-Åke Bernsten och Bo 
Carlsson.

Årsmöte i SBTK Årsmöte med LRF:s 
kommungrupp

Utrota 
barncancer.
Din gåva gör skillnad.


