
JANUARI - FEBRUARI 2017

KULTUR I ALE



BIO - DJUNGELBOKEN 
Onsdag 18 jan kl 13 
Teatern, Ale kulturrum, 
Nödinge. Medlemskort 100 kr/
termin köps i biblioteket. 
Arr: Ale kommun och 
Studieförbundet Vuxenskolan

invigningsfilmen live. Förtäring 
finns till försäljning. Boka 
biljett på 0706-836671, 
alefolketshus@gmail.com. 
Biljettpris 40 kr.

Biografen öppnar 16.30. 
Invigningen startar 17.30 
kortfilm Min börda kl 18.15 
långfilm Tom of Finland 18.30. 

Arr: Folkets hus, Ale kommun 
och ABF. 

 
FÖRELÄSNING  
Låt oss göra en långfilm: 
The Blue Ribbon 
Måndag 30 jan kl 18.30 
Fika/Inträde 40 kr. 
Skepplanda bibliotek

Arr: SV, Ale kommun, 
Bibliotekets vänner i 
norra Ale,Skepplanda 
hembygdsförening,   
The blue ribbon.

BÄBISMYS - SAGOSTUND 
Fredag 27 jan kl 10.30 
Ale bibliotek, Nödinge. Fri entré 
men föranmälan till biblioteket.

INVIGNING AV GÖTEBORG 
FILM FESTIVAL 
Fredag 27 jan kl 17.30 
Var med på invigningen av 
Göteborg Film Festival på 
Medborgarhuset i Alafors,  
en av 40 platser som  
sänder invigningen samt 



Visas på Medborgarhuset i Alafors 27 jan



KONSTPROJEKTET - SMITTANDE ORO OCH MOD 
 
Ale kommun och elva andra kommuner i Göteborgs- 
regionen deltar i ett konstprojekt som belyser rädsla och 
mod kopplat till demokrati och yttrandefrihet. I dagens 
samhälle upplever många en ökad rädsla för att uttrycka 
sina åsikter. Vad händer om journalister, författare och 
konstnärer börjar censurera sig av rädsla för repressalier? 

Med konstnären och curatorn Jörgen Svensson i spetsen 
har fyra konstnärer skapat nya konstverk på temat. De 
medverkande konstnärerna är Esther Shalev-Gerz,  
Kendell Geers, Nina Bondeson och Carl Michael von 
Hausswolff. Konstverken kommer att visas i entrén till Ale 
kulturrum, ett i taget med vernissagedatum 1 februari, 1 
mars, 5 april och 3 maj. 



VERNISSAGE -  
ESTHER SHALEV-GERZ
Onsdag 1 feb kl 12 

Ett konstverk av Esther 
Shalev-Gerz visas inom  
projektet Smittande oro  
och mod, Läs mer eller på 
www.smittandeoromod.se. 
Plats: Entrén i Ale kulturrum.

Kring konstverken kommer det att finnas både informations-
material, föreläsningar och workshops för att ge fler perspektiv på 
temat mod, rädsla, demokrati och yttrandefrihet. Det finns också 
möjlighet att delta i en chatt under vernissagedagarna kl 18-20 
på www.smittandeoromod.se. Projektet genomförs med stöd från 
Kultur- och fritidschefsnätverket i Göteborgsregionen.

Foto: Nora Rupp

FLER PROGAMPUNKTER 
VERNISSAGE -  
KENDELL GEERS 
Onsdag 1 mars kl 12
Ett konstverk av Kendell 
Geers visas inom projektet 
Smittande oro och mod.  
Plats: Entrén i Ale kulturrum.

FILM - SNOWDEN 
Onsdag 1 mars kl 13 
Fri entré. Teatern,  
Ale Kulturrum, Nödinge. 



BRIAN PALMER – MOD SOM 
FÖRÄNDRAR VÄRLDEN 
Torsdag 2 feb kl 18.30

Sophie Scholl lämnade sina 
lektioner för att i hemlighet 
distribuera flygblad mot Adolf 
Hitler; elva-åriga Malala 
Yousafzai bodde i talibanernas 
skugga och bloggade om 
deras brutalitet. Antropologen 
Brian Palmer är intresserad 
av sådana personer som 
riskerar allt för ett mänskligare 
samhälle. Han samlar visdom 
från heroiska liv och tillämpar 
den på vardagliga frågor om 
att överleva som idealist i 
en hård värld. Vad kan våra 
modigaste samtida och 
stupade vänner lära oss om 
hur man lever?

Läsesalen, Ale Bibliotek 
Nödinge. Fri entré  men 
begränsat antal platser.  
Anmäl till  
antonia.karlsson@ale.se.

Arr: Ale kommun och 
Studieförbundet Vuxenskolan.

Foto Martin Cejie



 
LUNCHBIO - ANOMALISA 
Onsdag 8 feb kl 13

Teatern, Ale kulturrum, 
Nödinge. Medlemskort 100 
kr/termin köps i biblioteket.
Arr: Ale kommun och 
Studieförbundet Vuxenskolan

BÄBISMYS -  
MAT FÖR SMÅ MUNNAR 
Fredag 10 feb kl 10.30

Tips, inspiration och smakprov! 
Ale bibliotek, Nödinge. Fri 
entré men föranmälan till 
biblioteket.

BÄBISMYS -  
SLANTAR & SMÅTTINGAR 
Fredag 3 feb kl 10.30

Om ekonomin när familjen 
växer med Eva Lindholm. Ale 
bibliotek, Nödinge. Fri entré 
men föranmälan till biblioteket.

LISE OCH GERTRUD -  
KISS YOUR DARLINGS 
Tisdag 7 feb kl 19

Lise & Gertrud har gjort sig 
ett namn genom att tolka 
låtar som «alla» har hört och 
framför dem på ett nytt sätt. 
De älskar det och publiken 
älskar det. I föreställningen 
Kiss you darlings tolkas låtar 
av Sting, John Lennon, Alicia 
Keys, Bob Dylan, ABBA, Elvis, 
The Beatles, m.fl. Teatern, Ale 
Kulturrum. 2 tim inkl.  paus. 
Entré 250 kr, ungdom 100 kr. 
Arr: Riksteaterföreningen i Ale.



FILM -  
HUSDJURENS HEMLIGA LIV 
Onsdag 15 feb kl 10

91 min, svenskt tal. Fri 
entré. Teatern, Ale kulturrum 
Nödinge.

BÄBISTEATER -  
HEJ TROTTOAR!  
Fredag 17 feb kl 10.30 

Hej trottoar är en föreställning 
av Sagofen Isadora för bebisar 
och små barn. En promenad 
i fantasin där vi hör och ser 
många olika saker. Ibland högt 
uppe, ibland långt nere. En 
hund kommer springande. En 
sång hörs i fjärran. En mås, ett 
träd och där nere en trottoar. 
Hej, trottoar! Plats: Läsesalen 
Ale bibliotek Nödinge. Passar 
0-2 år. Längd 20 min. Fri entré. 
Föranmälan till Ale bibliotek i 
Nödinge 0303-330216.  

FEBRUARILOV!
BARNTEATER - SNÖVIT 
Tisdag 14 feb kl 11

Världens mest älskade saga 
som du aldrig sett den förr! 
I denna förställning av Big 
Wind får vi möta inte bara 
Snövit, Prinsen och Styvmor. 
Persongalleriet är lekfullt 
utökat med den frodiga Tant 
Svea, allt-i-allon Kluck, en 
rock- & rolldoftande fé och de 
där sju som inte trivdes i stan, 
utan bosatte sig i skogen, 
och kallar sig Sköna Sjuan. 
Ett musikaliskt, humoristiskt 
och tänkvärt glädjepiller för 
alla åldrar fyllt av dans, sång 
och spex. Men med en ton av 
allvar. 

Familjeföreställning som 
passar ca 5-9 år. Teatern, Ale 
kulturrum Nödinge. Längd 70 
min. Entré 60 kr/person, förköp 
på www.nortic.se eller Ale 
bibliotek.



FEBRUARILOV!
BARNTEATER - 
VINTERHÄXANS ÄGG 
Fredag 17 feb kl 14

Sagofen Isadoras föreställning 
Vinterhäxans ägg handlar om 
Julia och Julia. De är flickor 
från två stridande folk. En 
dag när Vinterhäxan är ute 
och flyger tappar hon sitt ägg 
Julia och Julia hittar ägget, blir 
vänner och bestämmer sig för 
att ta hand om ägget. Men hur 
ska de kunna ses i hemlighet? 
Och vad händer om häxan 
kommer tillbaka? Passar 3-5 
år. Längd 30 min. Teatern, Ale 
kulturrum, Nödinge. Entré 60 
kr/person,  förköp på www.
nortic.se eller Ale bibliotek. 

 Under februarilovet vecka 7 
 händer det massor av spännande  
 saker i Ale kommun! Se: www.ale.se



ÖZZ NÛJEN är Rickard III 
Söndag 19 feb kl 18

Maktgalen, manipulativ, 
och bitter, med en sällsam 
attraktionskraft på kvinnorna 
och männen omkring sig. 
Vägen mot kungakronan 
fylls av politiska missgrepp, 
uppror och intriger i ett blodigt 
familjedrama. Vad händer 
med makten, vem har makten 
och var är du när makten 
kontrollerar allt och alla? Se 
Özz Nûjen göra alla roller i 
det klassiska dramat, fritt efter 
William Shakespeare. 

Teatern, Ale kulturrum, 
Nödinge.  
Längd 1 tim 40 min inkl paus.  
Pris 250 kr, ungdom 100 kr.  
Arr: Riksteaterföreningen i Ale, 
ABF, Ale kommun.

MUSIK PÅ BIBLIOTEKET - 
LAMINE CISSKHO 
Torsdag 23 feb kl 18 

Lamine Cisskho är låtskrivare 
och en sann världsmusik-
artist. Hans melodier och tex-
ter speglar hans många olika 
världar; allt från barndomens 
koramusik till svensk folkmusik 
och modernt afro-jazz-groove. 
Kora, den ”västafrikanska  
harpan” är tillverkad av en stor 
kalebass och har 22 strängar 
och skapar magisk, vacker 
musik som berör! Fri entré.  
Ale bibliotek, Nödinge.  
Samarr: Ale kommun, MCV, 
ABF och Kultur i Väst.



efter Einar Norelius bok. Musik 
på bibliotek. Läsesalen, Ale 
bibliotek Nödinge. Passar 3-5 
år. Entré 60 kr/st. Samarr: Ale 
kommun, MCV, ABF och KiV.

BÄBISMYS -  
SÅNG- OCH SAGOSTUND 
Tisdag 28 feb kl 10.30 

Vi sjunger, läser och ramsar på 
svenska och flera andra språk. 
Vi bjuder på fika. Ale bibliotek, 
Nödinge. Fri entré men föran-
mälan till biblioteket.

BÄBISMYS -  
SÅNG- OCH SAGOSTUND 
Fredag 24 feb kl 10.30

Vi sjunger, läser och ramsar på 
svenska och flera andra språk. 
Vi bjuder på fika. Ale bibliotek, 
Nödinge. Fri entré men föran-
mälan till biblioteket.

MUSIK FÖR BARN -  
PETTER OCH HANS GETTER 
Lördag 25 feb kl 11

En klassisk saga som berät-
tas med humor, spänning och 
musik! Gubben Petter och hans 
gamle katt Murre Svart ska  
berätta om getterna och det 
ilskna trollet Ludenben. Men 
hur var det nu det gick till 
egentligen? Gubben har lite 
svårt att minnas och katten får 
hjälpa honom på traven. Med 
värme, lekfullhet och nykompo-
nerad musik har teatergruppen 
”En ganska liten teater” dra-
matiserat den tidlösa historien 
med de klassiska rimmen fritt 



 

Gilla Kultur i Ale  
på Facebook!

 

Läs mer på 
www.ale.se

 

Köp biljetter på  
www.nortic.se

 Vid frågor ring respektive arrangör. Allmänna frågor kan 
ställas på 0303-330 658, 0303-330 209 eller via mail  
kultur@ale.se. Ale bibliotek har telefon 0303-330216. 

Biljetter köps på plats eller förköp via www.nortic.se eller 
evenemangkalendern på www.ale.se alternativt på Ale 
bibliotek i Nödinge om inget annat anges. 

 Evenemang kan utgå, ändras eller tillkomma.


