
mat- och kulturfestivalAle 2014 på Kulturrum i Nödinge
den 30 Augusti



Föreningar
ABF sydvästra Götaland 
håller till vid rummet som är märkt  
Signe Tillisch, håll till vänster vid 
caféet. Här visar man upp sin buffé av 
olika studiecirklar att välja mellan. Det 
kommer att vara visning och provning 
av glasfusning, kalligrafi, scrapbook-
ing. Här samsas också PRO Ale norra 
där du kan prova på ukulele.

Ale Basket 
2-ball tävling, utmana dina kompisar 
på 2-ball, en snabb tävling i högt tem-
po och med bra musik. 

ALE DHR 
DHR står för Delaktighet, Handlings-
kraft, Rörelsefrihet. Förbundet för ett 
samhälle utan rörelsehinder. Vi är en 
förening som bedriver verksamhet för 
funktionshindrade och funktionshinder-
intresserade personer. Välkommen att 
prova på friidrott i rullstol, vår handcy-
kel och mycket mera. 

Ale kampsportsförening 
Kom och träffa Ales kamportsförening, 
de har lokaler i Nol och har verksamhet 
för både nybörjare och avancerade 
och både pojkar och flickor i MMA. Här 
kan du få tips på bra träningsmat.

Ale slöjdare 
I fina lokaler i Nol kan man besöka 
Ale slöjdare och här under mat- och 
kulturfestivalen visar de upp och säljer 
fint hantverk!

Ale trädgårdsälskare
Föreningen startade efter en plantby-
tardag på Surte glasbruksmuseum för 
åtta år sedan. Idag är vi 75 medlem-
mar som ordnar flera träffar varje år 
där vi besöker varandras trädgårdar, 
ordnar aktiviteter och ibland åker på 
bussresor. Man behöver inte ha en 
egen trädgård för att bli medlem, utan 
alla är välkomna. Vill du ha trädgårds-
tips? Funderar du kanske på att inreda 
din trädgård enligt Feng shui? Välkom-
men till oss. 

Alebygdens biodlarförening 
Vi är en aktiv biodlarförening i Ale som 
gärna välkomnar nya biodlarvänner. 
Är du nyfiken på hur det går till att bli 
biodlare? Kom och titta på vår demon-
strationskupa, våra biredskap och 
slunga så berättar vi mer. 

Alingsåsortens Kaninavelsförening  
Kom och titta på äkta raskaniner och 
lär dig mer om hur man tar hand om 
en kanin och vad kaniner gör.

Deltagare i Ale mat- och kulturfestival



Barnfilm- och pysselklubb 
Sen några år tillbaka finns det en barn-
film och pysselklubb i Ale bibliotek. Här 
kan man komma och titta på film och 
pyssla före eller efter filmen. Klubben 
visar också filmer under loven. Med-
lemskap köper man på biblioteket.

Dance in Line Linedance
Vi dansar linedance till alla olika sorters 
musik. I linedance behöver man ingen 
partner utan man dansar i rader tillsam-
mans med alla i gruppen. Vi är en ideell 
förening som startade hösten 2012 och 
alla som vill dansa är välkomna. Kom 
och prova på tillsammans med oss.  

Dansföreningen Korkskruven 
Vi är en mycket aktiv dansförening 
som ägnar oss åt gammal- och gil-
lesdans, modern dans som bugg och 
barndans. Föreningen bildades 1990. 
Varför namnet ”Korkskruven” ? Jo, be-
slutet fattades med en korkskruv som 
ordförande-klubba. Idag har klubben 
en riktig ordförande-klubba! Titta gär-
na på vår dansuppvisning så kan du 
själv få möjlighet att prova på.

Folkets hus föreningen i Ale 
Folkets hus föreningen i Ale har arrang-
emang för både vuxna och barn. De har 
det mesta av sin verksamhet i medbor-
garhuset i Alafors, det är även här Ales 
biograf är inhyst. Folkets hus föreningen 
visar och berättar om sina arrangemang 
och om vad som händer i höst.

Friskis och Svettis Ale 
Alla vet ju hur viktigt det är att röra på 
sig, Friskis och svettis i Ale har trä-
ningspass för alla. Finns på plats vid 
bordet och berättar om sin verksamhet 
kl.11.00–14.00. Workshop på utesce-
nen kl.11.30–12.30.

Ledet fiskeförening,  
Abborresjöns fiskevårdsförening & 
Nödinge sportfiskeklubb 
I Ale finns många fantastiska fiskesjö-
ar, så det är inte konstigt att det finns 
många duktiga fiskeföreningar. Tre 
fiskeföreningar tillsammans visar på 
flugbindning, spinnaretillverkning, 
skeddragstillverkning. Uppvisning av 
tillverkade beten, flugor och knivar.

Mauritzberg
Kulturföreningen i det natursköna Hålan-
da som bjuder på konserter och högkva-
litativa musikupplevelser. Visar upp sin 
verksamhet och bjuder på smakprov.

Nolin-Vire 
Vi är en finsk förening som är mycket ak-
tiva. Vi träffas regelbundet och bjuder på 
dans, god matlagning och handarbete. 
Nya medlemmar är varmt välkomna. 

PRO Ale norra 
Prova på ukulele. Finns vid ABFs plats, 
vid rummet som är märkt Signe Tillisch.

Pysselklubben 
Pysselklubben har funnits i många 
år och välkomnar nya medlemmar. 



Av ungdomar för yngre som behöver 
något att göra på kvällar och lov. Denna 
klubb är väldigt populär. Kom och träffa 
de som driver den och prova på pyssel.

Smakverkstad och matkonst
Folkhälsan i kommunen bjuder in till 
smakverkstad och matkonst. För alla 
nyfikna barn. Finns i biblioteket.

Studieförbundet Vuxenskolan 
Föreläsningarna vid röda scenen är 
ett samarbete mellan studieförbundet 
vuxenskolan och Ale kommun, här 
presenteras en blandning av intres-
santa föreläsningar inom områdena 
mat och kultur. Vid röda scenen finns 
även information om Studieförbundet 
vuxenskolans verksamhet i Ale.

Surte Swingers 
En aktiv dansförening från Surte, vana 
vid att uppträda i många olika sam-
manhang. Titta först på dansuppvis-
ningen så kan du själv få möjlighet att 
prova på squaredans.

Svampkonsulenterna Börjesson 
Nu när hösten är här är det fullt med 
svamp i skogarna, här kan du fråga om 
svamp och titta på en svamputställning.

Vävföreningen väfveriet 
Vi är en förening som älskar att ägna 
oss åt hantverket vävning. Kom och tit-
ta på vår bandvävstol, och våra övriga 
hantverk och smaka på vår choklad. Vi 
kommer också ha lotteri. 

Svenska kyrkan - församlingarna
Möt oss, så berättar vi mer om Svens-
ka kyrkans verksamhet i Ale. Kom och 
lyssna på barnkören när de sjunger på 
utescenen. Varmt välkomna!

Teaterföreningen i Ale
Teaterföreningen i Ale är en förening 
som arrangerar teaterföreställningar i 
Ale kulturrum. De tar hit de föreställning-
ar som de tror Aleborna är mest nyfikna 
på. Under Mat- och kulturfestivalen visas 
Folkteaterns Blåvingar kl.18.00 i teatern. 

Traktorfolket i Uspastorp 
Snart är det dags för det årliga stubb 
racet i Uspatorp, den 4 oktober, nu 
med SM i parallellslalom för traktorer. 
Kom och beundra veterantraktorer och 
köp bullens korv, vinsten går till Vakna! 
Tillsammans mot droger.

Trolledalens Hantverk 
Försäljning av hantverk. Kom och njut 
av äkta hantverk i olika material. 

Näringsidkare
Ahlafors bryggerier 
Är ett väletablerat och välkänt mik-
robryggeri som ligger i Alafors. Bryg-
geriet startade sin verksamhet 1996 i 
nedlagda Ahlafors spinneriers fabriks-
lokaler. Hantverksmässiga grunder 
och småskaliga metoder är en del av 
hemligheten bakom våra goda dryck-
er. Våra produkter är alla helmaltsöl 
och vi använder alltid färsk humle.  



Ale veterinären
Ale Veterinären är en smådjurklinik 
som finns i Alafors, med kvalificerad 
medicinsk vård och kirurgi. Hos oss får 
ditt djur professionell vård på ett per-
sonligt och omsorgsfullt sätt. Vi infor-
merar om mat för våra fyrfota vänner 
och bjuder på ett smaskigt smakprov.

Ehrenhofers lamm och vilt
Försäljning av lammkött och viltkorv, 
även lammskinn. Passa även på att 
fråga om deras hundkurser.

Emanuel Andrén & Andréns Konditori 
I fem generationer har familjen Andrén 
bakat bröd, bullar, kakor och tårtor i 
Lilla Edet norr om Göteborg. Nu är det 
Emanuel Andrén som för familjetra-
ditionerna vidare. Passa på att träffa 
Emanuel på hans chokladprovning 
och njut av underbart god choklad. 

Helena Andersson 
En tusenkonstnär som förutom sitt bo-
taniska måleri även gärna handarbetar. 
Träffa Helena och titta på virkade och 
stickade produkter och bli inspirerad. 

Hälsokraften 
Försäljning av egenodlade ekologiska 
grönsaker och hantverk. Demonstra-
tion av Hortsmann kroppsterapi. 

Martin Pettersson 
Martin Pettersson från Starrkärr visar 
upp får och säljer fårskinn. Årets leve-
rantör av lamm 2013. 

Mias Catering 
Mias catering har funnits i Alafors i 
snart 20 år och erbjuder och serverar 
mat i alla former, det kommer att finnas 
smakprov på sortimentet.

Nolhaga bigård 
Biodlare med buckfastbin som säljer sort-
honung och smaksatt honung. Försälj-
ning av egen aroniasaft och flädersaft.

Odlarsture  
Sture som odlar med naturen utan 
gifter, nu på det 20:e året. Jag säljer 
morötter, potatis, lök, majs, socke-
rärter, jordärtskockor samt saft ifrån 
odlingarna och ägg ifrån mina hönor – 
allt efter tillgång och årstid. 

Sommarhagens gårdsmejeri 
Sommarhagens Gårdsmejeri är ett litet 
mejeri beläget i de djupa skogarna i 
Ryd. Här tillverkas krämiga dessertos-
tar såväl som långlagrade hårdostar, 
alla  ystas av KRAV-ekologisk råvara.  
Försäljning av ostar.

Svensk Gourmetsvamp/ 
Svampkonsulent Malin Mobrandt-
Försäljning av kryddblandningar med 
svamp, utan svamp, smaksatta salter, 
torkad svamp, ramslöksprodukter. 

Soul to soul 
Ayurveda är kunskap och läkekonst som 
har funnits i Indien sen 600-talet. Passa 
på att testa vilken kroppstyp du är och 
hur du kan anpassa din livsstil efter detta.
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Svensk fastighetsförmedling
Rita ditt drömhus med Svensk fastig-
hetsförmedling. Hur skulle du vilja bo 
om du fick bestämma helt själv?  
I en trädkoja, eller i en båt?

Vedugnsbageriet Brobacken
Vedugnsbageriet Brobacken är ett litet 
bageri som bakar på gammeldags vis 
i vedeldad ugn, så som man gjorde 
förr. Brödet bakas och kavlas för hand 
med omsorg och tradition. Råvaror av 
högsta kvalitet och så mycket när-
producerat som möjligt. Försäljning 
av hålkakor. Här finns också hårt och 
mjukt tunnbröd, rågbröd, kavring samt 
olika former av kaffebröd.

Kommun 
Renhållningen
Besök renhållningens informationscontai-
ner och få veta mer om hur ditt matavfall 
blir biogas. Testa dina kunskaper om 
matavfall och delta i våran quiz.

Vikingagården 
Mellan Alafors och Älvängen ligger 
Ales egen vikingagård. Det var där man 
fann Äskekärrsskeppet som numer finns 
på Göteborgs stadsmuseum, Till festi-
valen flyttar Vikingagården till Nödinge, 
i sitt eget tält så bjuder de på både 
brödbak och lekar och annat roligt!

Artister
4 drums 
Fyra av kulturskolans trumelever visar var 
rytmskåpet ska stå, en trummässig ur-
laddning och en bra start på utescenen.

Backlights 
Ett rockband som startade som ett 
skolband men nu har växt till att bli 
mycket mer. Har tidigare spelat på 
festivalborg och Sticky fingers.

Barnkör från kyrkan 
Svenska kyrkans barnkör sjunger.

Bellaroush 
Bellaroush spelar musik influerad av 
soul, roots och pop. Med hjälp av en 
pumpande bas, familjär värme, energi 
och en ohämmad kärlek för stämsång 
delar Bellaroush med sig av sånger 
om rädslor, frihet, spöken, solidaritet, 
revolution och jordens undergång.

Cirkus Rabalder 
Cirkus Rabalder skapar fartfylld nycirkus 
till svängiga toner. Vårt mål är att utifrån 
små medel skapa stora upplevelser som 
kan förgylla någons nu, oavsett språk 
eller ålder. Vi vill visa på den glädje 
som finns i musik, rörelse och kreativi-
tet och förmedla inspiration och mod 
till vår publik att själva våga dansa, 
drömma, sjunga och skapa.

Kulturskolans fiolelever 
Låtarna låter med folkmusik av fiol-
elever på kulturskolan. 



Kulturskolans musikalelever
Provsmakning av den nya föreställ-
ningen ”Oliver”. Kulturskolans musika-
lelever är i alla åldrar och sätter upp 
en musikal per år.

No tjafs 
Vi är stolta över att ett av Sveriges bästa 
partyband kommer ifrån Ale, som i 26 år 
har underhållit publiken på afterbeacher, 
afterskier, nattklubbar och fester!

Robin Lillfors
En singer songwriter från Ale som spe-
lar egen musik inspirerad av Lars Win-
nerbäck, Melissa Horn och Metallica.

Sandra & Ceasar Akiki 
Syskonen Akiki hade en egen konsert 
i våras här i Ale, musikaliska talanger 
på piano, gitarr och sång.

Stella Polaris
Välkomna att följa oss på en mystisk 
resa genom myten Pandoras ask.
Stella Polaris är ett nystartat dans- 
kooperativ som  vill sprida den fysis-
ka danskonsten och glädjen i att få 
uttrycka sig med kroppen. De visar ett 
smakprov på föreställningen Pandoras 
ask för barn mellan 10–13 år.

The Angels
Mediaverkstaden Ales bästa änglar 
har ett band och bjuder på bra under-
hållning.

The Jocals 
Det här bandet vann regionsfinalen i 

UKM (ung kultur möts) och gick vidare till 
riksfinalen. Bra sväng och snygg sång.

The Sympahty
Bra musik är alltid tidlös. Bra musik 
existerar utanför tidsramar; utan gränser 
mot dåtiden och oro inför framtiden. The 
Sympathy spelar tidlös rockmusik och är 
ett av Ales hårdast arbetande band.

Teater
Blåvingar med Folkteatern presente-
ras av Teaterföreningen i Ale
En gång i tiden var de Blåvingar och 
tillvaron lekte. Nu är det dags för den 
årliga återträffen då Anita, Monika och 
Ellen gör ett nytt försök att återuppleva 
den lyckliga tiden som flickscouter. 
Den mysiga hajken börjar bra men 
förvandlas snart till en hisnande, dråp-
lig och skräckfylld resa i livslögnen. 
Biljetter köpes på biblioteket.

Maximus med Big Wind 
Följ med på ett MUSikaliskt äventyr 
med den lilla musen MaxiMUS!  
I Maximus skog finns det stora kontra-
basträdet, och när han beger sig ut på 
vandring följer publiken med. De träf-
far bl.a. Älgen hela helgen, Fåret hela 
året och den skönsjungande fågeln 
Gul. Allsång och alldans i ett svängigt 
skogsäventyr där alla sinnen får vara 
med. Av och med Tobias Edvardson. 
För barn 2–5 år.



Nasse hittar en kritask med  
Thomas K teater
Nasse är en björn som tidigare hittat 
både en stol och en skottkärra. I den-
na föreställning hittar han en kritask. 
Är det något man kan äta det är ju så 
fina färger. Han möter olika karaktärer 
som berättar att man ska rita. Men vad 
är egentligen en teckning och måste 
en målning se ut på ett speciellt sätt. 
Hur bär man sej åt för att teckna. I 
denna varmt humoristiska föreställning 
får vi följa hur Nasse löser detta nya 
problem med kritasken och att teckna. 
Passar åldrarna 2,5–7år.

Soundwalk med radioteatern
På Mat och kulturfestivalen är vi extra 
glada över att ha kunnat boka den 
internationellt uppmärksammade 
soundwalken av Unga radioteatern 
på Sveriges radio. En helt unik kultu-
rupplevelse som kommer till Ale. Det 
är enda gången den har varit nere i 
västra Sverige, så passa på!

Övrigt
Fairtrade
Vad är fairtrade? Varför ska man välja 
det? Ett intressant föredrag om fairtra-
de. Här han du också få reda på hur 
man kan få tag i fairtradeproduker på 
lättast sätt.

Groddar
Groddar är fullspäckade med vitami-
ner och dessutom mycket goda. Lär 
dig om hur man odlar dem, vad man 
äter dem och allt du kan tänka dig.

Pilgrimsvandring
Bo Björklund pratar om pilgrimsleden 
genom Ale. Lödöse var en av det med-
eltida Sveriges viktigaste knutpunkter. 
Pilgrimsleden via Skara till Nidaroskate-
dralen i Trondheim var en populär led. 
Lyssna på hur man kan återskapa Pil-
grimslederna och vad som gjorts hittills.

Politikerdebatt
Vad tycker de lokala politikerna om 
kulturen i Ale? Är det viktigt med när-
producerat? Kan man leva som bonde 
i Ale? Ska det bli ett kulturhus av 
Kulturrum? Thomas Tengby leder en 
debatt mellan våra lokalpolitiker kring 
ämnena Mat och Kultur.

Pomolog
Vad är det för äpplen du har hemma 
på tomten? Träffa en Pomolog och ta 
reda på det! En pomolog är en person 
som är expert på äpplen.

Äpplepajtävling
Mat- och kulturfestivalens mest  
prestigefulla tävling; vem bakar  
Ales godaste äpplepaj? Under led-
ning av en jury ska det nu avgöras 
vem som är den värdiga vinnaren. 
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Om festivalen:
Mat-och kulturfestivalen är en nystartad  
festival av och för aleborna.  
Ale är en fantastisk plats -  låt oss sprida det.

Projektgrupp:
Sven Nielsen 
Kristina Östelind 
Anne-May Hugo 
Christina Magnusson-Wallöe 

Projektledare: Lisa Haeger / 0704-320658

Grafisk form: Katarina Krebs

Öppetider
Festivalen kommer att vara mellan klockan 10.00 till 17.00, lördagen den 
30 augusti. Med undantag för teaterföreställningen blåvingar som spelas 
18.00 och de ungdomsaktiviteter som kommer att vara på kvällen.

Var är Mat- och kulturfestivalen?
Festivalen är i Ale kulturrum i Nödinge, från Göteborg tar man enklast tåget 
som stannar vid Nödinge station och går upp mot Ale kulturrum som ligger 
mot Nödinge samhälle. Med bil tar man E45 mot Karlstad och svänger av 
mot Nödinge och Ale torg, vid första rondellen tar man till höger och där 
ligger Ale kulturrum.

Är Mat- och kulturfestivalen gratis?
Ja, festivalen är gratis men det finns vissa aktiviteter under festivalen som vi 
kommer att sälja biljetter till. Biljetter finns att köpa på biblioteket.

Tillgänglighet
Vi tycker att det är viktigt att festivalen ska vara tillgänglig för alla. Handi-
kapparkering finns nära festivalen och den är tillgänglig för rullstolar.


