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SPRÅKCAFÉ
>>Varje tisdag kl 17.00-19.00
Ale bibliotek, Nödinge
Vi fikar och övar på svenska. Fri en-
tré. Arr: Ale kommun, Svenska kyr-
kan, Studieförbundet Vuxenskolan.

MUSIK-KAFÉ
>>Torsdag 23/1 kl 19.00-21.00
Repslagarmuseet, Älvängen
Gamla Masthuggspojkars Spelmans-
lag uppträder. Insläpp kl 18.30. Kaffe 
med dopp ingår i entréavgiften som 
är 180 kr. Förboka biljett på tel 0707-
209828 (Allan Nilsson). Biljetter 
säljs på spelkvällen. Arr: föreningen 
Bevara Repslagarbanan.

FILMFESTIVALINVIGNING
>>Fredag 24/1 kl 16.30-20.00
Medborgarhuset, Alafors
Invigningsceremonin för Göteborg 
Film Festival streamas återigen från 
Draken till Alafors. Från Draken i 
Göteborg får vi bl.a. höra invignings-
tal av kulturminister Amanda Lind 
och se Stellan Skarsgård ta emot ett 
hederspris. Årets invigningsfilm är 
en svensk världspremiär  - ett drama 
med titeln ”Psykos i Stockholm”. In-
vigningen kostar 40 kr (och då ingår 
ett festivalpass till resten av den elva 
dagar långa festivalen!). Du som vill 
kan förboka ett matpaket. Biljetter 
och mat bokas via Ale Folkets Hus. 
Mer info på www.alefolketshus.se. 
Arr: Ale kommun, Ale Folketshusfö-
rening och ABF.

januari



KORTFILMSFESTIVAL
>>Fredag 24/1 kl 16.30-17.30
Medborgarhuset, Alafors
Missa inte minglet innan film-
festivalinvigningen! Då arrangerar 
nämligen elever från Ale Kulturskola 
en minifestival med sina egenprodu-
cerade kortfilmer. Bilden ovan är en 
scen ur en av filmerna. Att bara vara 
med på minglet kostar inget. Arr: Ale 
kommun.

BOKKLUBB FÖR DIG 10-12 ÅR
>>Måndag 27/1 kl 15.00-16.00
Vi träffas fem gånger under våren 
och pratar om en utvald bok vid varje 
tillfälle. Bokklubben finns på biblio-
teken i Nödinge, Skepplanda, Surte 
och Älvängen. Anmälan till respek-
tive bibliotek. Arr: Ale kommun.

BOKFIKA
>>Måndag 27/1 kl 14.00
Skepplanda bibliotek
Vi träffas en gång i månaden och 
samtalar om böcker vi läst. Ingen 
föranmälan. Arr: Ale kommun.

ARTSCAPE SAGA
>>Idéinsamling fram till 28/2
Artscape Saga-projektet avslutas i vår 
med en muralmålning på DaVinci-
skolans skolgård. Motivet kommer att 
skapas av professionella konstnärer 
utifrån idéer från Ale kommuns invå-
nare. Alla som bor i Ale är välkomna 
att skicka in förslag senast 28/2 till 
konst@artscape.se. Märk mejlet 
”Konstverk Ale”. Håll utkik efter olika 
aktiviteter som kommer att arrang-
eras med anledning av denna insam-
lingsprocess För mer information se 
www.ale.se och www.artscape.se/saga



ställningen livesänds från Metropoli-
tan och är textad på svenska. Längd: 
3 tim 40 min. Biljett 240 kr  (Abon-
nemang 180 kr, Under 26 år 180 kr). 
Teatermeny 150 kr. Boka via alefol-
ketshus@gmail.com, 0706-836671. 
Arr: Ale Folketshusförening och ABF.

FÖRFATTARMÖTE
>>Måndag 3/2 kl 17.00
Ale bibliotek, Nödinge
Mölnlyckebon Lars-Göran Holmgren 
berättar tillsammans med Birgitta 
Holmgren om sin nya bok ”Julias 
resa – han har aldrig funnits.” Om 
ett mord och hur det påverkade fyra 
generationer kvinnor. Delar av boken 
utspelar sig i Starrkärr. Ingen föran-
mälan behövs. Arr: Ale kommun.

BOKCIRKEL
FÖR FÖRÄLDRALEDIGA
>>Tisdag 4/2 kl 10.00
Ale bibliotek, Nödinge
Vi ses fem gånger under våren och 
läser en vuxenbok inför varje träff. 
Välkommen med din bäbis! Fri entré, 
men anmälan krävs till bibliotek@ale.
se. Arr: Ale kommun.

SLÄKTFORSKARHJÄLP
>>Lördag 1/2 kl 10.30-13.00
Ale bibliotek, Nödinge
Ale släktforskare hjälper dig med 
dina släktforskningsproblem eller 
med att komma igång. Fri entré. För 
samtliga tider under våren, se http://
www.alesf.se/. Arr: Ale släktforskare 
och Ale kommun.

PORGY AND BESS
>>Lördag 1/2 kl 19.00
Medborgarhuset, Alafors
Denna ”folkopera” är historien om 
den handikappade tiggaren, Porgy 
(Eric Owens) och hans kärlek till 
narkomanen Bess (Angel Blue). Ope-
ran är fylld av älskade klassiker som 
Summertime, It Ain´t Necessarily So, 
Bess, You Is my Woman Now. Före-

februari



JUKEBOX!
>>Tisdag 18/2 kl 19.00-20.00
Skepplanda bygdegård
En musikalisk show med sköna låtar, 
nostalgi, humor och rock’n’roll! 
Föreställningen landar i otroliga mö-
ten, livsöden, stjärnglans och såklart 
framförs den bästa musiken från 
50- & 60-talen. Lägg i en slant & Let’s 
do the twist! Pris: 250 kr för vuxna, 
100 kr för ungdom. Förköp på Ale 
bibliotek och www.nortic.se. Arr: Ale 
Riksteaterförening och ABF.

BÄBISSAGOSTUNDER 
>> Onsdag 19/2 kl. 14.00
Älvängens bibliotek
>> Torsdag 20/2 kl. 10.00
Ale bibliotek, Nödinge
Mysiga stunder för dig och din bäbis 
4-8 månader. Fri entré, men anmälan 
krävs till respektive bibliotek: alvang-
enbibliotek@ale.se eller bibliotek@
ale.se. Arr: Ale kommun.

MUSIK-KAFÉ
>>Torsdag 20/2  kl 19.00–21.00
Repslagarmuseet, Älvängen
Frendbergs spelar. Insläpp kl 18.30. 
Kaffe med dopp ingår i entréavgiften 
som är 180 kr. Förboka biljett på tel 
0707-209828 (Allan Nilsson). Biljet-
ter säljs på spelkvällen. Arr: fören-
ingen Bevara Repslagarbanan.

MEGADAG PÅ SPORTLOVET 
>>Onsdag 12/2 kl 11.00-15.00
Ale Kulturrum, Nödinge
Massor av roliga aktiviteter för 
lovlediga. Du kan till exempel prova 
på olika sporter och konstnärligt ska-
pande. Fri entré. Arr: Ale kommun 
i samarbete med föreningar. Hela 
Februarilovsprogrammet hittar du på 
ale.se/lov!

MUSIK PÅ BIBLIOTEKET
>>Onsdag 12/2 kl 14.00
Ale bibliotek, Nödinge
”Hej amigo!” är en interaktiv före-
ställning med Marco Rios som bl.a. 
är känd från Bolibompa. Program-
met innehåller sånger, rörelser och 
danser som inbjuder att delta på ett 
skönt sätt utan några förkunskaper. 
Fri entré. Arr: Ale kommun, ABF och 
Musikcentrum Väst.



180 kr). Teatermeny 150 kr. Boka 
via alefolketshus@gmail.com, 0706-
836671. Arr: Ale Folketshusförening 
och ABF. 

MUSIK-KAFÉ
>>Onsdag 18/3 kl 19.00-21.00
Repslagarmuseet, Älvängen
Refräng & Co spelar. Insläpp kl 18.30. 
Kaffe med dopp ingår i entréavgiften 
som är 180 kr. Förboka biljett på tel 
0707-209828 (Allan Nilsson). Biljet-
ter säljs på spelkvällen. Arr: fören-
ingen Bevara Repslagarbanan.

MÖTESPLATS DANS FÖR 60+
>>Torsdag 19/3 kl 11.00-13.00
Blackboxen, Ale Kulturrum
Att dansa är både härligt och häl-
sosamt. Dansaren och koreografen 
Monika Milocco leder en workshop 
där alla som har åldern inne kan vara 
med. Inga förkunskaper krävs! Fri 
entré och fika ingår. Anmäl dig till 
carina.wallstrom@ale.se. Begränsat 
antal platser. Arr: Ale kommun.

FÖRENINGSGALAN
>>Fredag 6/3 kl 18.00-23.00
Medborgarhuset, Alafors
Hyllningar av föreningslivet, god mat 
och musikinslag varvas under
kvällen. Anmälan ditt deltagande
senast 25 februari och nominera 
gärna till något av priserna. Se 
www.ale.se/foreningsgala för mer 
information. Arr: Ale kommun.

UKM - KULTURFESTIVAL
>>Lördag 7/3 kvällstid
Mimers hus, Kungälv
UngKulturMöts är en mötesplats för 
kreativa unga från 13 år. Allt som kan 
visas i en utställning eller på en scen 
platsar i festivalen. Mejla kultur@
ale.se om du vill vara med. Arr: Ale, 
Kungälv och Lilla Edets kommuner.

DEN FLYGANDE HOLLÄNDAREN
>>Lördag 14/3 kl 18.00
Medborgarhuset, Alafors
Richard Wagners episka klassiker om 
holländaren, som dömts att irra över 
haven i evighet. Livesändning från 
Metropolitan. Textad på svenska. 
Längd: 2 tim 20 min. Biljett 240 kr  
(Abonnemang 180 kr, Under 26 år 

mars



BÄBISTEATER
>>Lördag 21/3 kl 11.00 & 12.30
Blackboxen, Ale Kulturrum
”Natten” är en dansföreställning och 
en installation, som väcker alla sin-
nen till liv. En interaktiv föreställning 
som passar för bäbisar 4-18 månader. 
Pris: 120 kr för 1 bäbis och 1 vuxen. 
Förköp via www.nortic.se. Föreställ-
ningen är en del av dansfestivalen 
Step och görs av det danska dans-
kompaniet Myka. Arr: Ale kommun.

BARNTEATER
>>Lördag 21/3 kl 14.00
Gradängsalen, Ale Kulturrum
”Äta själv” handlar om Lisa som har 
svårt att äta själv när köttbullarna 
rullar iväg och spagettin bokstavligen 
slingrar sig. En föreställning av Mo-
lière-ensemblen om det härliga i att 
kunna något själv! Passar 2-6 år, 30 
min lång. Pris:  60 kr/person. Förköp 
www.nortic.se. Arr: Ale kommun.

FÖRFATTARMÖTE
>>Måndag 23/3 kl 17.00
Ale bibliotek, Nödinge
Margareta Damm från Nödinge 
visar bilder och berättar om sin bok 
”Om Greta Adrian, normbrytare i 
brytningstid”, om fyra generationer 
kvinnor. Fri entré. Ingen föranmälan. 
Arr: Ale kommun.

DREAM A LITTLE DREAM OF ME
>>Torsdag 19/3 kl 19.00-20.00
Skepplanda bygdegård
En varm och rolig berättelse om att 
hitta en plats där man känner sig 
hemma. Publiken tas med från en 
lya i New York via Carnegie Hall till 
kärlekens stad Paris. Galet, tänkvärt 
och himmelskt vackert! Pris: 250 kr 
för vuxna och 100 kr för ungdomar. 
Förköp på biblioteket i Nödinge och 
via www.nortic.se. Arr: Ale rikstea-
terförening & ABF.

FAMILJELÖRDAG - PREMIÄR!
>>Lördag 21/3 kl 10.00-15.00
Ale Kulturrum, Nödinge
Premiär för Familjelördagar i Kul-
turrum! Detta blir en härlig dag 
för barnfamiljer med många olika 
aktiviteter. Pröva glasfusing och 
kalligrafi, gå på dansföreställningar, 
tipspromenad eller skapa konstverk 
tillsammans med OH.AH Creative 
works. På biblioteket kan man lyssna 
på sagostunder, prova på program-
mering och träffa författaren och 
illustratören Sara Sheppard. Fri entré 
till allt utom barnteatrarna, se nedan. 
Detaljerat program finns på www.
ale.se. Arr: Ale kommun, ABF och 
dansfestivalen Step.



TOSCA
>>Lördag 11/4 kl 19.00
Medborgarhuset, Alafors
Klassisk, passionerad thriller i 
operaformat med några av Puccinis 
mest välkända melodier. Livesänd-
ning från Metropolitan. Svensk text. 
Längd: 3 tim 20 min. Biljett 240 kr , 
under 26 år 180 kr. Teatermeny 150 
kr. Boka via alefolketshus@gmail.
com, 0706-836671. Arr: Ale Folkets-
husförening och ABF. 

LUNCHFILM
>>Onsdag 15/4 kl 13.00
Ale Teater, Nödinge
Filmklubben Ale Cinema är tillbaka! 
Köp helårsmedlemskap och se fyra 
filmer på våren och fem på hösten. 
Temat för årets filmer är fest. Fika 
finns till försäljning från kl 12.15. 
Medlemskort krävs och säljs på Ale 
bibliotek. Arr: Ale kommun & Stu-
dieförbundet Vuxenskolan.

MEGADAG PÅ PÅSKLOVET
>>Tisdag 7/4 kl 11.00-15.00
Bohushallen och Bohus centrum
Fullt av aktiviteter för lovlediga i Bo-
hus. Du kan till exempel prova på oli-
ka sporter och konstnärligt skapande. 
Fri entré till allt. Arr: Ale kommun i 
samarbete med föreningar.

BARNTEATER
>>Onsdag 8/4 kl 11.30 & 13.00
Ale Teater, Nödinge
”Ett ord är ett ord” handlar om vad 
man gör när batteriet laddat ur och 
skärmen slocknat? Man kan väl inte 
bara sitta och göra ingenting? I den 
här berättelsen dröjer det inte länge 
förrän fantasin sätter fart och man 
vill leka… leka affär! Vi öppnar en 
ordaffär i vilken det säljs allehanda 
ord, långa och korta, ord som rim-
mar, snälla och arga ord och ord som 
lyser som solen. Passar 4-8 år, 40 
min. Med Teater Pero. Pris:  60 kr/
person. Förköp via på Ale bibliotek 
eller via www.nortic.se. Arr: Ale 
kommun.

april



med musik, komik och magi. Passar 
3-8 år, 35 min lång. Pris: 60 kr/per-
son. Förköp på Ale bibliotek eller via 
www.nortic.se. Arr: Ale kommun.

MUSIK-KAFÉ
>>23/4 kl 19.00-21.00
Repslagarmuseet, Älvängen
Artist ej klar. Insläpp kl 18.30. Kaffe 
med dopp ingår i entréavgiften som 
är 180 kr. Förboka biljett på tel 0707-
209828 (Allan Nilsson). Biljetter 
säljs på spelkvällen. Arr: föreningen 
Bevara Repslagarbanan.

COSI FAN TUTTE
>>Fredag 24/4 kl 19.00
Ale Teater, Nödinge
Detta pampiga gästspel från Göte-
borgsOperan är en komisk opera 
på det klassiska temat kärlek med 
förvecklingar. Fika finns att köpa i 
pausen. Pris: 290 kr för vuxna och 30 
kr för ungdomar upp till 18. Förköp 
på Ale bibliotek och via www.nortic.
se. Arr: Ale kommun och Ale Riks-
teaterförening.

LUNCHFILM
>>Onsdag 29/4 kl 13.00
Ale Teater, Nödinge
Medlemskap i Ale Cinema krävs. 
Arr: Ale kommun och Studieförbun-
det Vuxenskolan.

FÖRFATTARBESÖK
>>Torsdag 16/4 kl 18.00-19.00
Ale bibliotek, Nödiinge
Marit Kapla fick 2019 Augustpriset 
för sin bok om livet i den värmländ-
ska byn Osebol där hon har växt 
upp. Pris: 60 kr. Förköp görs på Ale 
bibliotek eller via www.nortic.se. Arr: 
Ale kommun med stöd av Västra 
Götalandsregionen.

LUNCHFILM
>>Onsdag 22/4 kl 13.00
Ale Teater, Nödinge
Medlemskap i Ale Cinema krävs. 
Arr: Ale kommun och Studieförbun-
det Vuxenskolan.

BARNTEATER 
>>Torsdag 23/4 kl 17.00
Blackboxen, Ale kulturrum
”Nya skor” handlar om Charlie vars 
högsta önskan är ett par nya skor. 
Mormor tipsar om en viss skoaffär 
där det arbetar en mycket speciell 
skomakare. En rolig och spännande 
föreställning av Molière-ensemblen 



MUSIK PÅ BIBLIOTEKET
>>Onsdag 13/5 kl 18.00
Ale bibliotek, Nödinge
I ”Nya vägar” sjunger Maria Stoltz 
tonsatta dikter av Karin Boye, Nils 
Ferlin, m.fl. Fri entré. Arr: Ale kom-
mun, ABF och Musikcentrum Väst.

MUSIK-KAFÉ
>>Torsdag 14/5 kl 19.00-21.00
Repslagarmuseet, Älvängen
Frendbergs och David Carbe spelar 
på Teatervinden, en trappa upp. In-
släpp kl 18.30. Kaffe med dopp ingår 
i entréavgiften, 180 kr. Förboka biljett 
på tel 0707-209828. Arr: föreningen 
Bevara Repslagarbanan.

MUSIKKONSERT
>>Lördag 30/5
Kvarnen i Mauritzberg
Visor med sångerskan Stina Klint-
bom. Arr: Kultur på Mauritzberg.

LUNCHFILM
>>Onsdag 6/5 kl 13.00
Ale Teater, Nödinge
Medlemskap i Ale Cinema krävs. 
Arr: Ale kommun och Studieförbun-
det Vuxenskolan.

VÅRENS BOKTIPS
>>Torsdag 7/5 kl 18.00-19.00
Ale bibliotek, Nödinge
Bibliotekarierna berättar om nya 
böcker och sina favoriter. Ingen för-
anmälan. Arr: Ale kommun.

MARIA STUARDA
>>Lördag 9/5 kl 19.00
Medborgarhuset, Alafors
Den politiska och personliga rivali-
teten mellan två drottningar, Mary 
Stuart och Elizabeth I, står i centrum 
för Donizettis drama. Livesändning 
från Metropolitan. Svensk text. Biljett 
240 kr, under 26 år 180 kr. Teater-
meny 150 kr. Boka via alefolketshus@
gmail.com, 0706-836671. Arr: Ale 
Folketshusförening och ABF.

maj



SOMMARBOKEN 2020
>>Fredag 12/6
Ale bibliotek, Nödinge
Start för Klubb Sommarboken som 
riktar sig till barn 8-12 år. Ingen för-
anmälan behövs. Arr: Ale kommun.

SKAPA I PAPPER! 
>>Fredag 12/6 kl 14.30-17.00
Ale bibliotek, Nödinge
Gör askar, påsar, blommor och annat 
fint som du får ta med hem. Vi arbe-
tar med återbruksmaterial som gamla 
tapetrullar och serietidningar. En 
workshop för barn 8-12 år. Fri entré 
och drop in. Arr: Ale kommun.

AROSENIUSDAG
>>Söndag 5/7 kl 11.00-15.00
Prästalund
En familjedag på tema Ivar Aro-
senius. Arr: Hembygdsföreningen 
Starrkärr-Kilanda, Ale kommun och 
Aroseniusprojektet.

NATIONALDAGSKARNEVAL
>>Lördag 6/6
Klöverstigen och Ale kulturrum
Förra årets succéfirande upprepas. 
Dagen inleds med ett karnevalståg 
genom området och sedan blir det 
massor av aktiviteter på Klöversti-
gens olika gårdar. Det blir också 
visning av det ombyggda Ale Kultur-
rum. Arr: Alebyggen, Ale kommun 
och föreningar.

MUSIK-KAFÉ
>>Torsdag 11/6 kl 19.00–21.00
Repslagarmuseet, Älvängen
Countrygruppen Excellent spelar 
upp till Allsång på Teatervinden, en 
trappa upp. Insläpp kl 18.30. Kaffe 
med dopp ingår i entréavgiften som 
är 180 kr. Förboka biljett på tel 0707-
209828 (Allan Nilsson). Biljetter 
säljs på spelkvällen. Arr: föreningen 
Bevara Repslagarbanan.

juni/juli



MASSOR AV  
ROLIGA SAKER 
KOMMER ATT

HÄNDA PÅ  
LOVEN...

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 hösten 2020 som du vill få med i 
nästa folder? Mejla information i text och bild till
klara.blomdahl@ale.se senast 10 augusti 2020.

Välkommen till kulturen i Ale!

VILL DU
PÅVERKA
KULTUR-

UTBUDET? FYLL
I EN LAPP PÅ

BIBLIOTEKET!

LÄS MER OM 
ALLA LOV-

AKTIVITETER 
PÅ

ALE.SE/LOV

VÅREN 2020
INVIGS NYA ALE

KULTURRUM!
VARMT

VÄLKOMMEN!


