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MAGIKAOS MED LAJVBYRÅN
>>Fredag 4/1 kl 14.00-16.00
Ale bibliotek, Nödinge
Nu har du chans att kliva in i en 
magisk värld och lösa ett myste-
rium. Harry Potter-inspirerat lajv 
för åldern 9-12 år. Fri entré, men 
anmälan krävs till bibliotek@ale.
se eller 0303-703216. Arrang-
emanget ingår i Ale kommuns 
jullovsaktiviteter. Se www.ale.se 
för övrigt utbud.

STICKCAFÉ I ÄLVÄNGEN
>>Onsdag 9/1 kl 16.00-18.00
Älvängens bibliotek
Sticka och fika tillsammans! 
Drop-in. Arr: Ale kommun.

SLÄKTFORSKARHJÄLP
>>Lördag 12/1 kl 10.30-13.30
Ale bibliotek, Nödinge
Ale släktforskare hjälper dig med 
dina släktforskningsproblem eller 
med att komma igång med din 
släktforskning. Fri entré.

OPERA PÅ BIO
ADRIANA LECOUVREUR
>>Lördag 12/1 kl 19.00
Medborgarhuset, Alafors
Operastjärnan Anna Netrebko gör 
titelrollen i efterlängtade Adriana 
Lecouvreur. Operan handlar om 
1700-talsskådespelerskan som blir 
kär i krigarhjälten Maurizio, spe-
lad av Piotr Beczała. Speltid 3 tim, 
58 min. Föreställningen sänds live 
från Metropolitan i New York. 
Svensk text. Pris: 240 kr (eller 900 
kr för vårens fem operor). Matbil-

 

Magikaos på biblioteket   
Harry Potter-inspirerat lajv på biblioteket 

Fick du aldrig din uggla från Hogwarts? Nu har du din chans att i två timmar få kliva in i 
en magisk värld. Innan du går hem kommer du ha varit med om magi, kraftfulla ritualer 
och ha löst ett mysterium. 
 
I brevet som kom hem stod det att 
du var trollkarl/häxa och hade 
kommit in på den magiska skolan 
Draupner! Det kom med ett paket 
med skolans kläder och ett brev 
där du blivit kallad till ett möte 
för att få veta mer om skolan och 
vad du behöver skaffa inför att 
terminen skulle starta. Mötet 
skulle vara på biblioteket och nu 
står du här förväntansfull och 
undrar vad som kommer hända. 
Varför är det trollkarlar och 
häxor på biblioteket? Vad är det 
som pågår? Varför känns det som 
att allt inte står riktigt rätt till? 
 

“Allt var jättekul!” - Harry 9 år 
 

Paketets tema och innehåll: 
Magikaos på biblioteket är ett lajv där förutom att uppleva ett äventyr i en magisk värld 
får deltagarna även lära sig hitta inne på biblioteket och lära sig fråga bibliotekarien om 
hjälp med att hitta böcker. Vi har med all dräkt och rekvisita som behövs. 

Tidsåtgång: 
Två timmar för deltagarna. En timma 
“förprepp” för vår personal och ca en 
halvtimme efteråt. 
 
Målgrupp: 
Barn i åldern 9-12 år. 
 
Antal deltagare: 
Max 15 per speltillfälle. 

Lokalbehov: 
Inne på biblioteket. Det gör inget om det 
är andra besökare där samtidigt. Behövs 
tillgång till antingen ett rum med två 
ingångar eller två olika rum för ombyte 
för vår personal. 
 
Vuxna medverkande: 
En bibliotekarie som medverkar och 
spelar en roll med visst ansvar för 
deltagarna.  

 
 

 
 

 
Kontakt 
För frågor eller prisförfrågningar kontakta oss på info@lajvbyran.se. 
Det finns även mer information och kontaktuppgifter på vår hemsida www.lajvbyran.se. 

januari



jett kan förbokas för 150 kr. Boka 
på alefolketshus@gmail.com. Arr: 
Ale Folkets husförening, Ale kom-
mun & ABF Sydvästra Götaland.

SAGOSTUND FÖR SMÅ BARN
>>Måndag 21/1 kl 10.30
Surte bibliotek  
Sagostund för barn från 3 år. 
Ingen anmälan krävs. Fri entré.

STICKCAFÉ I ÄLVÄNGEN
>>Onsdag 23/1 kl 16.00-18.00
Älvängens bibliotek
Kom och sticka och fika tillsam-
mans! Drop-in. Arr: biblioteket

MUSIKCAFÉ
>>Torsdag 24/1 kl 19.00
Repslagarmuseet, Älvängen
Njut av musik i en härlig miljö 
på Repslagarmuseet i Älvängen. 
Kvällens artister är Daga och Rolf. 
Entré 130 kr inkl. kaffe och dopp, 
boka gärna via 0303-74 99 10.
Insläpp från 18.30. Arr:  Fören-
ingen bevara repslagarbanan och 
ABF Sydvästra Götaland.

FILMFESTIVALINVIGNING
>>Fredag 25/1 kl 16.30-20.30 
Medborgarhuset, Alafors
För tredje året i rad streamas 
Göteborg Film Festivals pampiga 
invigning till Medborgarhuset 
i Alafors. Kvällen börjar med 
mingel och fortsätter med invig-
ningsceremoni och långfilm.
Allt detta blir ditt för endast 40 kr 
och då ingår dessutom ett festi-
valpass till resten av festivalen i 
Göteborg, till ett värde av 50 kr.
Förboka gärna mingelmat. Boka 
biljetter och mat hos Folkets Hus 
på 0706-836671 eller alefolkets-
hus@gmail.com. Arr: Ale kom-
mun, Ale Folkets Husförening och 
ABF Sydvästra Götaland.

BOKKLUBB FÖR DIG 10-12 ÅR
>>Måndag 28/1 kl 15.00-16.00
Biblioteken i Nödinge, Skepp-
landa, Surte och Älvängen
Tycker du om att läsa? Vill du 
få lästips eller själv tipsa om bra 
böcker? Då är bibliotekens bok-
klubb något för dig. Fri entré, men 
anmälan krävs på ett bibliotek 
eller till bibliotek@ale.se. Arr: Ale 
kommun.



förförerska. Roberto Alagna som 
fängslade biopubliken som Don 
José redan 2010 återkommer i sin 
paradroll. Speltid 3 tim, 41 min. 
Föreställningen sänds live från 
Metropolitan i New York. Svensk 
text. Pris: 240 kr. Matbiljett kan 
förbokas för 150 kr. Boka på ale-
folketshus@gmail.com. Arr: Ale 
Folkets husförening, Ale kommun 
och ABF Sydvästra Götaland.

MUSIKAL MED
PERFORMING ARTS SCHOOL
>>Fredag 1/2 kl 19.00
>>Lördag 2/2 kl 14.00 & 18.00
>>Söndag 3/2 kl 14.00
Ale Teater, Nödinge
Performing Arts Schools avgångs-
studenter framför utdrag ur två 
medryckande musikaler. ”Sweet 
Charity” är den fartfyllda och 
humoristiska historien om New 

SLÄKTFORSKARHJÄLP
>>Lördag 2/2 kl 10.30-13.30
Ale bibliotek, Nödinge
Ale släktforskare hjälper dig med 
dina släktforskningsproblem eller 
med att komma igång med din 
släktforskning. Fri entré.

OPERA PÅ BIO
CARMEN
>>Lördag 2/2 kl 19.00
Medborgarhuset, Alafors
Clémentine Margaine spelar 
Carmen, operahistoriens ultimata 

februari



LUNCHFILM
>>Onsdag 6/2 kl 13.00
Ale Teater, Nödinge
Är du ledig på dagtid och tycker 
om film? Då ska du gå med i 
filmklubben Ale Cinema. Infor-
mation om vilka filmer som visas 
finns på www.facebook.com/ale-
cinemafilmklubb. Lös det obliga-
toriska medlemskapet för 100 kr 
på biblioteket i Nödinge. Arr: Ale 
kommun och Studieförbundet 
Vuxenskolan.

STICKCAFÉ I ÄLVÄNGEN
>>Onsdag 6/2 kl 16.00-18.00
Älvängens bibliotek
Sticka och fika tillsammans! 
Drop-in. Arr: Ale kommun.

York-tjejen Charity Hope Va-
lentines äventyr i jakten på den 
stora kärleken. ”Spelling Bee” är 
den komiska berättelsen om den 
nittonde årliga stavningstävlingen 
i Sveg där sex barn i mellansta-
dieåldern gör upp om titeln som 
årets rättstavare. Konkurrensen är 
stenhård och det kan bara finnas 
en vinnare. Regi: Pierre Hagman, 
koreografi: Ran Hamilton.
Föreställningen är ca 2h 30 min 
inklusive paus. Pris: 200 kr. 
Biljetter bokas på tel 031-701 66 
80 eller köps vid entrén från en 
timme före varje föreställning. 
Arr: Performing Arts School och 
YRGO Teater-, Event- & Scentek-
nikerutbildning.

SAGOSTUND FÖR SMÅ BARN
>>Måndag 4/2 kl 10.30
Surte bibliotek  
Sagostund för barn från 3 år. 
Ingen anmälan krävs. Fri entré. 
Arr: Ale kommun.

BOKCIRKEL
FÖR FÖRÄLDRALEDIGA
>>Tisdag 5/2 kl 10.00-11.00
Ale bibliotek, Nödinge
Du och din bebis är varmt väl-
komna att vara med i vårens bok-
cirkel. Vi läser en vuxenbok inför 
varje träff. Fri entré, men anmälan 
krävs till bibliotek@ale.se eller 
0303-33 02 16. Arr: Ale kommun.



BOKCIRKEL
>>Onsdag 13/2 kl 17.30
Älvängens bibliotek
Vi träffas en gång i månaden och 
pratar om en utvald bok. Fri entré, 
men anmäl dig på biblioteket eller 
med till alvangenbibliotek@ale.se. 
Arr: Ale kommun.

PÄRLVERNISSAGE
>>Torsdag 14/2
Repslagarmuseet, Älvängen
En utställning där Shalha Alams-
hahi och Elsa Salmi visar smycken 
och prydnadsföremål av pärlor. 
Pågår till 28/2. Arr: ABF Sydvästra 
Götaland och Föreningen bevara 
repslagarbanan.

ALLAN 2
I NÖD OM DU HAR LUST
>>Torsdag 14/2 kl 19.00
Ale Teater, Nödinge
Denna fristående fortsättning på 
succén ”Alla heter Allan” är en 
varm relationskomedi med klang 
av allvar och stråk av magi. Det 

BÄBISMYS
LILLA LIVET HÄR OCH DÄR 
>>Torsdag 7/2 kl 10.30 
Ale bibliotek, Nödinge
En musikalisk, poetisk och rolig 
teater för de allra minsta med Pe-
likanteatern. Om det magiska som 
händer när vi är i nuet. Två filurer 
väntar på att livet ska börja. Eller 
har det redan börjat? Är det som 
händer nu livet? Föreställningen 
passar 0-3 år och är 20 min. Fri 
entré, men föranmälan krävs 
till bibliotek@ale.se eller 0303-
330216. Arr: Ale kommun.

Vecka 7 är det 
SPORTLOV

Då kan du t.ex. slå rep 
med Bernt på Repslagar-
museet och måla glas på 

Glasbruksmuseeet!
På www.ale.se/lov
finns hela utbudet.



Ingen anmälan krävs. Fri entré. 
Arr: Ale kommun.

BOKCIRKEL
FÖR FÖRÄLDRALEDIGA
>>Tisdag 19/2 kl 10.00-11.00
Ale bibliotek, Nödinge
Du och din bebis är varmt väl-
komna att vara med i vårens bok-
cirkel. Vi läser en vuxenbok inför 
varje träff. Fri entré, men anmälan 
krävs till bibliotek@ale.se eller 
0303-33 02 16. Arr: Ale kommun.

STICKCAFÉ I ÄLVÄNGEN
>>Onsdag 20/2 kl 16.00-18.00
Älvängens bibliotek
Sticka och fika tillsammans! 
Drop-in. Arr: Ale kommun.

BÄBISMYS
VAD SKA BÄBISEN ÄTA?
>>Torsdag 21/2 kl 10.30
Ale bibliotek, Nödinge
Dietisten Jenny Salander ger tips, 
råd och inspiration om bäbismat. 
Provsmakning utlovas! Fri entré, 
men föranmälan till bibliotek@
ale.se eller 0303-330216. Arr: Ale 
kommun & ABF Sydvästra Göta-
land.

enda Allan lyckas med är att miss-
lyckas… och nu vill den rekor-
derliga Tessan lämna honom. Det 
ser mörkt ut. Mycket mörkt. Men 
hjälpen kommer från oväntat håll.
Medverkande: Ola Hedén och Jill 
Ung. Längd 1 tim 40 min inklu-
sive paus. Biljetter 250 kr, scen-
passrabatt 50 kr, ungdom 100 kr. 
Köp på www.nortic.se. Biljettsläpp 
14/1. Arr: Ale Riksteaterförening 
och ABF Sydvästra Götaland.

BARNTEATER - RÄVEN I DEN 
KOLSVARTA NATTEN
>>Lördag 16/2 kl 11.00
Ale Teater, Nödinge
Alla små djur i skogen är rädda 
för räven för den är ju både listig 
och farlig. En efter en skyndar de 
sig hem till Kaninen för att söka 
skydd. Med Teater Pero. Föreställ-
ningen passar 3-6 år och är 30 
min lång. Köp på www.nortic.se.
Arr: Ale kommun.

SAGOSTUND FÖR SMÅ BARN
>>Måndag 18/2 kl 10.30
Surte bibliotek  
Sagostund för barn från 3 år. 



ren Alexander Grove som sedan 
2015 är bosatt i Nol. Idag driver 
Alexander TENORI tillsam-
mans med den svenske tenoren 
Kalle Leander och de framträder 
tillsammans med några av Stor-
britanniens och Sveriges främsta 
tenorer inom både opera och 
musikal. I den här föreställningen 
framför de det bästa ur opera, 
musikal och filmmusik. Alexan-
der ser fram emot att för första 
gången få presentera TENORI 
för Ales publik på ”hemmaplan”. 
Pris 200 kr. Köp på www.nortic.
se. Biljetsläpp i mitten av januari. 
Arr: Tenori och Ale kommun.

BOKKLUBB FÖR DIG 10-12 ÅR
>>Måndag 25/2 kl 15.00-16.00
Biblioteken i Nödinge, Skepp-
landa, Surte och Älvängen
Tycker du om att läsa? Vill du 
få lästips eller själv tipsa om bra 
böcker? Då är bibliotekens bok-
klubb något för dig. Fri entré, men 
anmälan krävs på ett bibliotek 
eller till bibliotek@ale.se. Arr: Ale 
kommun.

ÅRSMÖTE
I ALE RIKSTEATERFÖRENING
>>Tisdag 26/2 kl 18.30
Ale Kulturrum, Nödinge
Du som är medlem i Ale Riks-
teaterförening kallas till årsmöte 
med hemlig föreställning – en 

MUSIKCAFÉ
>>Torsdag 21/2 kl 19.00
Repslagarmuseet, Älvängen
Njut av musik i en härlig miljö 
på Repslagarmuseet i Älvängen. 
Kvällens artister är Johan och 
Lars-Eric Frendberg. Entré 130 kr 
inkl. kaffe och dopp, boka gärna 
via 0303-74 99 10. Insläpp från 
18.30. Arr: Föreningen bevara 
repslagarbanan och ABF Sydväs-
tra Götaland.

EN KVÄLL MED TENORI
>>Söndag 24/2 kl 19.00
Ale Teater, Nödinge
Den engelsk-svenska tenorgrup-
pen TENORI har sedan 2003 gjort 
succé i Storbritannien och inter-
nationellt. TENORI bildades i 
London av den prisbelönte teno-



nare med ansvar för kulturmiljöer 
i Ale, visar bilder och berättar 
om platser att besöka och om var 
och hur du hittar information om 
platser med historia. Entré och 
förfriskningar 40 kr. Arr: Biblio-
tekets vänner i norra Ale och Ale 
kommun.

BÄBISMYS - KÄNN PÅ SLÖJD
>>Torsdag 28/2 kl 10.30-11.15
Ale bibliotek, Nödinge
Låt de små barnen använda sina 
sinnen för att upptäcka några av 
slöjdens material och redskap. Är 
trä alltid hårt och ull alltid mjuk? 
Vad kan slöjden erbjuda för lek-
saker? I en taktil miniutställning 
erbjuds barnen att smaka, känna, 
lukta, lyssna och se på slöjdade 
leksaker. Slöjdhandledare Åsa Pal-
mér. Passar ålder 0-2 år. Fri entré, 
men föranmälan krävs till bib-
liotek@ale.se eller 0303-330216. 
Begränsat antal platser. Arr: Ale 
kommun.

upplevelse av högsta klass! Vill du 
bli medlem? Gå in på www.ale.
riksteatern.se och anmäl dig.
Arr: Ale Riksteaterförening.

LUNCHFILM
>>Onsdag 27/2 kl 13.00
Ale Teater, Nödinge
Är du ledig på dagtid och tycker 
om film? Då ska du gå med i film-
klubben Ale Cinema. Information 
om vilka filmer som visas finns på 
www.facebook.com/alecinema-
filmklubb. Lös medlemskap för 
100 kr på biblioteket i Nödinge. 
Arr: Ale kommun och Studieför-
bundet Vuxenskolan.

ALES HISTORIA FRÅN FORN-
TID OCH FRAMÅT
>>Onsdag 27/2 kl 19.00
Älvängens bibliotek
Andreas Antelid, kultursamord-



OPERA PÅ BIO
REGEMENTETS DOTTER
Lördag 2/3 kl 19.00
Medborgarhuset, Alafors
Stjärnskottet Pretty Yende gjorde 
succé i Kärleksdrycken som vi 
visade live på bio i början av 2017. 
Nu är hon tillbaka i Donizettis 
härliga opera Regementets dotter.
Speltid 2 tim. 55 min. Föreställ-
ningen sänds live från Metropoli-
tan i New York. Svensk text. Pris: 

BARNTEATER - TAPPA TAND! 
>>Lördag 2/3 kl 11.00
Ale Teater, Nödinge
Det finns inget som Ingrid hellre 
vill än att tappa en tand! Hon 
vill att alla ska komma och dra i 
den lösa tanden - och beundra. 
Hon vill, precis som storebror, få 
pengar i glaset från tandfén och 
en glugg att visa upp på förskolan. 
Hon vill så gärna att hon börjar 
luras... Med Molièreensemblen. 
Föreställningen passar 4-8 år och 
är 35 min. Biljetter via www.nor-
tic.se. Arr: Ale kommun.

SLÄKTFORSKARHJÄLP
>>Lördag 2/3 kl 10.30-13.30
Ale bibliotek, Nödinge
Ale släktforskare hjälper dig med 
dina släktforskningsproblem eller 
med att komma igång med din 
släktforskning. Fri entré.

mars



inköp och signering. Arr: Biblio-
tekets vänner i norra Ale och Ale 
kommun.

BOKCIRKEL
FÖR FÖRÄLDRALEDIGA
>>Tisdag 5/3 kl 10.00-11.00
Ale bibliotek, Nödinge
Du och din bebis är varmt väl-
komna att vara med i vårens bok-
cirkel. Vi läser en vuxenbok inför 
varje träff. Fri entré, men anmälan 
krävs till bibliotek@ale.se eller 
0303-33 02 16. Arr: Ale kommun.

STICKCAFÉ I ÄLVÄNGEN
>>Onsdag 6/3 kl 16.00-18.00
Älvängens bibliotek
Sticka och fika tillsammans! 
Drop-in. Arr: Ale kommun.

BÄBISSAGOSTUND
>>Torsdag 7/3 kl. 10.30
Surte Bibliotek
För bebisar från 4 månader och 
deras föräldrar. Vi läser och ram-
sar tillsammans. Fri entré, men 
anmälan krävs till bibliotek@ale.
se eller 0303-33 01 71. Arr: Ale 
kommun.

240 kr. OBS! Ingen matservering! 
Boka på alefolketshus@gmail.
com. Arr: Ale Folkets husföre-
ning, Ale kommun och ABF 
Sydvästra Götaland.

SAGOSTUND FÖR SMÅ BARN
>>Måndag 4/3 10.30
Surte bibliotek  
Sagostund för barn från 3 år. 
Ingen anmälan krävs. Fri entré.
Arr: Ale kommun.

FÖRFATTARBESÖK
OM LJUS OCH MÖRKER
>>Måndag 4/3 kl 19.00
Skepplanda bibliotek
Ta del av berörande samtal mellan 
en hund och hans husse när David 
Stenfelt berättar om sin bok “Oli-
ver Fröjds filosofiska betraktelser”.
Entré och förfriskningar 40 kr.
Författaren har med sig boken för 



SLÄKTFORSKARHJÄLP
>>Onsdag 13/3 kl 16.00-19.00
Ale bibliotek, Nödinge
Ale släktforskare hjälper dig med 
dina släktforskningsproblem eller 
med att komma igång med din 
släktforskning. Fri entré.

BOKCIRKEL
>>Onsdag 13/3 kl 17.30
Älvängens bibliotek
Vi träffas en gång i månaden och 
pratar om en utvald bok. Fri entré, 
men anmäl dig på biblioteket eller 
med e-post: alvangenbibliotek@
ale.se. Arr: Ale kommun.

DROTTNINGSYLT
>>Onsdag 13/3 kl 19.00
Pelarteatern, Alafors fabriker
Josefin Johansson och Robert 
Noack ger er samtliga svenska 
drottningar från Sigrid Storråda 
till Silvia. Där emellan träffar vi 
Karin Månsdotter, Kristina och så 
klart de fyra Eleonorerna (Maria, 
Hedvig, Ulrika och Ulrika igen) 
- alla på en dryg timme via sket-

FOTOVERNISSAGE
>>Torsdag 7/3 kl 12.00-15.00
Repslagarmuseet, Älvängen
Utställning med fotografier av 
Anders Garton. Pågår till 28 mars.
Arr: ABF Sydvästra Götaland och 
Föreningen bevara repslagarba-
nan.

FOTOVERNISSAGE
>>Söndag 10/3 kl 12.00-15.00
Glasbruksmuseet, Surte
Medlemmarna i Surte Fotoklubb 
ställer ut sina fotografier. Pågår 
till 7 april. Arr: ABF Sydvästra 
Götaland och Glasbruksmuseets 
vänner.



dag är en valdag och varje prome-
nad är en prideparad, säger Emil 
själv om föreställningen.
Emil Jensens liveframträdanden 
är just som sommarprat på scen, 
där hans låtskatt varvas med per-
sonliga mellansnack, komik och 
allvar, i en helt egen blandning.
Emil har fått ta emot mängder 
med priser genom åren och fick 
senast 2017 Evert Taube-priset för 
sitt låtskrivande. Han hörs på sön-
dagar i ”Godmorgon, världen!” 
i Sveriges Radio och återkom-
mande i ”Tankar för dagen”. Eller 
”Tvångstankar för dagen” som 
Emil själv kallar det.
Föreställningen är ca 2,5 timme 
lång inklusive 20 minuters paus.
Pris: 295 kr för vuxna och 195 
kr för ungdomar. Köp på www.
nortic.se. Arr: Ale kommun.

SAGOSTUND FÖR SMÅ BARN
>>Måndag 18/3 10.30
Surte bibliotek  
Sagostund för barn från 3 år. 
Ingen anmälan krävs. Fri entré.
Arr: Ale kommun.

BOKCIRKEL
FÖR FÖRÄLDRALEDIGA
>>Tisdag 19/3 kl 10.00-11.00
Ale bibliotek, Nödinge
Du och din bebis är varmt väl-
komna att vara med i vårens bok-
cirkel. Vi läser en vuxenbok inför 

cher, sång och dans. Ibland roligt, 
ibland sorgligt, alltid intressant.
Längd 55 min. Pris: 200 kr, scen-
passrabatt 40 kr, ungdom 100 kr.
Köp på www.nortic.se. Biljettsläpp 
14/1. Arr: Ale Riksteaterförening 
och ABF Sydvästra Götaland.

BÄBISSAGOSTUND
>>Torsdag 14/3 kl. 10.30
Surte Bibliotek
För bebisar från 4 mån och deras 
föräldrar. Vi läser och ramsar till-
sammans. Fri entré, men anmälan 
krävs till bibliotek@ale.se eller 
0303-33 01 71. Arr: Ale kommun.

EMIL JENSEN - EN GEMENSAM 
GALNING
>>Torsdag 14/3 kl 19.00
Ale Teater, Nödinge
Efter sina hyllade liveföreställ-
ningar och sommar- och vinter-
prat i radio, är Emil Jensen tillba-
ka med en ny succéföreställning.
– Det känns viktigare än någon-
sin att ingjuta lite hopp, mod 
och mänsklig värme och försöka 
sprida lite yttrandetrygghet. Varje 



MUSIKCAFÉ
>>Torsdag 21/3 kl 19.00
Repslagarmuseet, Älvängen
Njut av musik i en härlig miljö. 
Kvällens artister är Refräng & Co. 
Entré 130 kr inkl. kaffe och dopp, 
boka gärna via 0303-74 99 10.
Insläpp från 18.30. Arr: Fören-
ingen bevara repslagarbanan och 
ABF Sydvästra Götaland.

FÖRFATTARBESÖK
>>Lördag 23/3 kl 11.00
Ale bibliotek, Nödinge
Tomas Bannerhed, född 1966, 

varje träff. Fri entré, men anmälan 
krävs till bibliotek@ale.se eller 
0303-33 02 16. Arr: Ale kommun.

LUNCHFILM
>>Onsdag 20/3 kl 13.00
Ale Teater, Nödinge
Är du ledig på dagtid och tycker 
om film? Då ska du gå med i film-
klubben Ale Cinema. Information 
om filmerna som visas finns på 
www.facebook.com/alecinema-
filmklubb. Lös medlemskap för 
100 kr på biblioteket i Nödinge. 
Arr: Ale kommun och Studieför-
bundet Vuxenskolan.

STICKCAFÉ I ÄLVÄNGEN
>>Onsdag 20/3 kl 16.00-18.00
Älvängens bibliotek
Sticka och fika tillsammans! 
Drop-in. Arr: Ale kommun.

BÄBISSAGOSTUND
>>Torsdag 21/3 kl 10.30
Surte Bibliotek
För bebisar från 4 mån och deras 
föräldrar. Vi läser och ramsar till-
sammans. Fri entré, men anmälan 
krävs till bibliotek@ale.se eller 
0303-33 01 71. Arr:Ale kommun.



BÄBISSAGOSTUND
>>Torsdag 28/3 kl 10.30
Surte Bibliotek
För bebisar från 4 mån och deras 
föräldrar. Vi läser och ramsar till-
sammans. Fri entré, men anmälan 
krävs till bibliotek@ale.se eller 
0303-33 01 71. Arr: Ale kommun.

OPERA PÅ BIO - VALKYRIAN
>>Lördag 30/3 kl 17.00
Medborgarhuset, Alafors
Valkyrian är den andra delen i 
Wagners ringcykel. I huvudrollen 
ses sopranen Christine Goerke 
som krigsgudinnan Brünnhilde.
Mötet med tvillingarna Siegmund 
och Sieglinde leder henne på en 
resa från gudinna i Valhall till 
människa på jorden. Philippe 
Jordan dirigerar. Speltid 5 tim, 20 
min. Föreställningen sänds live 
från Metropolitan i New York. 
Svensk text. Pris: 240 kr. Matbiljett 
kan förbokas för 150 kr. Boka på 
alefolketshus@gmail.com. Arr: 
Ale Folkets husförening, Ale kom-
mun & ABF Sydvästra Götaland.

debuterade och fick Augustpri-
set 2011 för boken ”Korparna”. 
Med fotografen Brutus Östling 
har han gjort ”I starens tid” och 
fågelmotivet återkommer även i 
hans senaste roman ”Lugnet”, som 
handlar om människans ensam-
het, om Urban som flyttar från 
landsbygden till Stockholm.
Fri entré. Arr: Ale kommun.

FESTIVAL - UKM
>>Lördag 23/3
Ale Kulturrum, Nödinge
Ung Kultur Möts (UKM) är en 
festival och mötesplats för unga 
kulturutövare och arrangörer 
och görs av och med ungdomar 
i åldern 13-20 år. Här får alla 
kulturformer synas och höras och 
i publiken är alla välkomna, ung 
som gammal. Mer detaljer och 
tider kommer att publiceras på 
www.ale.se. Arr: Ale kommun, 
Kungälvs kommun och Lilla Edets 
kommun.

BOKKLUBB FÖR DIG 10-12 ÅR
>>Måndag 25/3 kl 15.00-16.00
Biblioteken i Nödinge, Skepp-
landa, Surte och Älvängen
Tycker du om att läsa? Vill du 
få lästips eller själv tipsa om bra 
böcker? Då är bokklubben något 
för dig. Fri entré, men anmälan 
krävs på ett bibliotek eller till bib-
liotek@ale.se. Arr: Ale kommun.



Mer information och fler evenemang hittar du i evene-
mangskalendern på www.ale.se. Där kan alla föreningar ladda 
upp sina arrangemang. Vid frågor om programpunkterna kontakta 
respektive arrangör. Allmänna frågor ställs till Kontaktcenter i Ale 
kommun på tel 0303-70 30 00. Informationen i denna folder lämnas 
med reservation för eventuella ändringar och tryckfel.
Har du ett kulturevenemang i april eller maj som du vill få med 
i nästa folder? Mejla info i text och bild till klara.blomdahl@ale.se 
senast 18 mars 2019.

MASSOR AV  
ROLIGA SAKER 
KOMMER ATT

HÄNDA PÅ  
SPORTLOVET!

LÄS MER PÅ
ALE.SE/LOV

Välkommen till kulturen i Ale!

GILLA
”KULTUR I ALE”
PÅ FACEBOOK


