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ALEKURIREN

Ett hav med lego. Kluriga utmaningar, tävlingar och byggstationer väntar besökarna till det legoevent som hålls i Ale Kulturrum
fredagen den 16 februari.

Sportlovskul både
ute och inne
-

ALE. Sportlovet står för
dörren. Februariveckan
bjuder på aktiviteter
både ute och inne. Flera
av programpunkterna
känns igen, men några
presentera.

Inga lektioner på en hel
vecka, men däremot mycket annat roligt på schemat.
Februarilovet erbjuder aktiviteter för både större och
mindre barn.
– Det mesta är sig likt,
men vi har också försökt att
förnya
programutbudet.
Fredagen den 16 februari
arrangerar vi ett Legoevent
i teatersalongen som komfår besök av två killar, de
har med sig massor av lego

och ordnar tävlingar samt
olika byggstationer. Det är
drop in som gäller under
dagen, förklarar kultursamordnare
fer Rittfeldt.
Glasbruksmuseet
och
Repslagarmuseet bjuder i
vanlig ordning in till festligheter i form av ”Måla
på glas” (tisdag-onsdag)
respektive ”Slå rep med
Bernt”
(torsdag-fredag).
Vidare sker tovning i Ale
Slöjdares föreningslokal i
Nol på måndagen medan
brödbakning,
pärlhalsband och bågskytte väntar
besökarna till Ale Vikingagård på tisdagen.
– Jag vill också slå ett
slag för programpunkten
”Gräv fram din historia”
i Ale biblioteks läsesal på

måndag. Här får besökaren ta reda på mer om sin
släkt och man lär sig att
forska på egen hand. Aktiviteten riktar sig till barn i
Barnteater blir det i Ale
Kulturrum på onsdagsförmiddagen. En pappa
berättar för sin dotter om
William Shakespeares
Stormen och en lek tar sin
början. Publiken får följa
med Miranda och Prospero
på ett musikaliskt och fantasifullt commediaäventyr.
– Teater Trampolin och
Lasse Beischer från 123
Schtunk fortsätter glatt sitt
tredje samarbete och sökande efter leken, nu med
Shakespeares hjälp, säger

Sagostunder sker på
biblioteken i Surte, Nödinge och Älvängen. Vidare kan nämnas en historisk
vandring i Nödinge på fredagen. Den sker under ledning av arkeolog Andreas
Antelid.
För de som vill passa på
att motionera så är Skepplanda simhall och Ale Arena två givna besöksmål.
Förhoppningsvis kan också Alebacken vara igång.
– Vi håller öppet hela
veckan i mån av snö. Håll
utkik på vår hemsida, uppmanar Alebackens ordförande John Stjerna.
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Om det finns snö kommer Alebacken att hålla öppet hela veckan under sportlovet.

