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LOKALA KANALERDESSA KANALER GÅR ATT SE UTAN PROGRAMKORT
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”Stenar å sånt” på 
Repslagarmuseet

Johannes Wessmark från Karlstad har producerat utställ-
ningen ”Stenar å sånt” på Repslagarmuseet i Älvängen.

ÄLVÄNGEN. Förra 
helgen invigdes utställ-
ningen ”Stenar å sånt” 
på Repslagarmuseet.

Johannes Wessmark, 
från Karlstad, visar gra-
fiska blad av färgteck-
ningar och akvareller.

– Någon utbildning 
inom konsten har jag 
inte, utan får förlita 
mig på medfödd talang, 
mitt brinnande intresse 
för att skapa bilder och 
många års erfarenhet 
som illustratör, säger 
Wessmark till Alekuri-
ren.

I en nyrenoverad utställnings-
lokal på Repslagarmuseet har 
Johannes Wessmark hängt 
upp alster för allmän beskåd-
ning, till och med den 6 mars. 
Detta är Wessmarks fjärde ut-
ställning sedan i somras, men 
första gången som han visar 

upp sitt konstnärliga kunnan-
de för Ales invånare.

– Detta är en perfekt ut-
ställningslokal, säger Wess-
mark.

Färgpennorna har alltid 
varit Johannes Wessmarks fa-
voritverktyg även om det har 
blivit många akvareller och 
air-brusch-målningar emel-
lanåt. Wessmark blandar 
gärna teknikerna, gör stora 
ytor med akvarell och detal-
jerna med färgpennorna och 
guash med fin pensel.

– Att jag döpt utställning-
en till ”Stenar å sånt” beror 
på att jag är väldigt svag för 
stenar. Jag har nog ett mil-
jontals stenar av olika slag 
hemma, säger Johannes och 
avslutar:

– Sedan måste jag erkänna 
att jag har barnasinnet kvar. 
Jag är nog lite barnslig i sinnet 
och det visar sig i min konst.

JONAS ANDERSSON

Vattnet i kulturens mittpunkt
NÖDINGE. Det vattnas 
rejält i munnen efter att 
ha tagit del av vårens 
kulturprogram i Ale.

Det är inte bara för 
att vatten är temat för 
vårens föreläsnings-
serie.

Programmet inne-
håller nämligen en hel 
del gobitar, särskilt på 
musikplanet.

Orienten var temat för hösten, 
innan dess har det varit mat och 
trädgård. Nu blir det vatten.

– Målet är att hitta breda 
teman och med tanke på den 
pågående debatten om klimat-
förändringar, översvämningar 
och inte minst Ostindiefararen 
så kände vi att det fanns mycket 
gemensamt med vatten, säger 
kulturchef Ove Ringsby.

På onsdag hålls den första 
föreläsningen under temat 
vatten. Det är Guy Heyden 

som pratar under rubriken 
Makten över vattnet. Går det 
att hitta strategier för att till-
godose allas rätt till friskt 
vatten?

Redan nästa dag, torsdag, 
är det dags för ett av vårens 
första musikarrangemang. 
Det är Martin Ekstrand, mu-
siklärare, och Stefan Jigfelt, 
vaktmästare, båda arbetande i 
Ale gymnasium, som framför 
sånger och gitarrmusik. För-
utom egna låtar blir det också 
kända toner från bland andra 
Cornelis och 
Taube.

En vecka 
senare, tors-
dag 8 febru-
ari, gästas 
Ale gym-
nasium av 
Carl-Axel 
& Monica 
Dominique. Under eftermid-
dagen kommer de att impro-
visera lite med utvalda elever. 
Senare på kvällen blir det en 
offentlig konsert, där paret 
Dominique uppträder – kanske 
tillsammans med elever och 
personal från Ale gymnasium.

Sportlovet nalkas vecka 7. 
Då blir det sagostund på samt-
liga bibliotek.

– Vi vet att det är efterfrå-
gat. På onsdagen blir det dess-
utom sportlovsteater i Med-
borgarhuset i Alafors. Det är 
Älvsborgsteatern som spelar 
Pija Lindenbaums populära 
historia om När Åkes mamma 

glömde bort, berättar 
barnkulturansvarige 
Jenny Berner.

Marie Nilsson 
Lind kommer sedan 
att bjuda på en kom-
bination av musik och 
teater, då hon tisdag 
27 februari gästar Ale 
gymnasium. Det är en 
nyskriven, personlig 
och musikfylld föreställning.

Onsdag 7 mars kommer en 
av förhandsfavoriterna att göra 
entré på scen.

– Ja, vi 
ser verkli-
gen fram 
mot Sofia 
K a r l s s o n 
Band, säger 
Ove Rings-
by och Ulla 
Lööf på 

Kulturverket.
Det är inte så konstigt 

heller. Sofia Karlsson gjorde 
stor succé med sin andra so-
loskiva, Svarta Balader, förra 
året.

Precis som tidigare år blir 
det en UKM-festival. Ung 
kultur möts har blivit en popu-
lär tradition i Ale. Ungdomar 
ges chansen att med professio-
nella förutsättningar uppträda 
med vad som helst inom musik, 
teater, konst – ja, säg vad ung-
domskultur inte är.

Till påsk arrangeras en ut-
ställning med ägget i centrum. 
I samband med detta hålls en 
workshop där deltagarna får 

lära sig färga, måla och rista 
äggen på bästa sätt.

Den sista mars kommer 
Riksteatern att sätta upp Trev-
ligt och bra med komikerdu-
on Åsa & Gertrud. Bäddat för 
skrattfest.

Sigun Melander kommer 
den 12 april att hålla en före-
läsning om Ivar Arosenius på 
Repslagarmuseet i Älvängen.

Vårens andra familjeföre-
ställning äger rum söndag 15 
april i Ale gymnasium. Det är 
Gittan och älgbrorsorna som 
underhåller i TV-studion.

Mer teater blir det i Surte 
kulturhus. Folkteatern spelar 
En nagel i ögat. En pjäs om två 
unga kvinnors olika val för att 
rädda den stora och lilla värl-
den.

– Det känns väldigt kul att 
vi kan fortsätta sprida arrange-
mangen även utanför Ale gym-
nasium. Den här föreställning-
en passar bra i Surte, säger Ove 
Ringsby.

Det var ett axplock, hela 
vårens kulturprogram hittar 
du på biblioteken.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖSofia Karlsson Band kommer.

– Många gobitar i vårens kulturprogram

Marie Nilsson Lind kommer till Ale.


