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Kommande

Desmond & 
Träskpatrask-

monstret
är en charmig dockanimerad film för 

hela familjen.
Med svenskt tal Sten 

Ljunggren, Rikard Wolff, 
Shanti Roney mfl.

Söndag 11/3 kl 15.00
Matiné. Entré 60 kr. Barntillåten.

THE DEPARTED

Efter Bröllopet
Med Mads Mikkelsen, Sidse 

Knudsen o Rolf Lassgård.
Sällan ser man en så välgjord film. 

Vilka skådespelare!

Söndag 11/3 kl 18.00
Entré 70 kr. Från 7 år.

Utsedd till bästa film på 
Oscarsgalan.

Med Leonardo DiCaprio, 
Matt Damon och Jack Nicholson

Söndag 4/3 kl 18.00
Entré 70 kr. Från 15 år.

Ordförandeskifte i Aktiva Seniorer

Repslagarmuseet har 
återigen äran att visa en ut-
ställning av Lisbet Hvid 
Hermansson bildkonstnär 
från Danmark (Lönstrup Jyl-
land). ”SETT MED MINA 
ÖGON” är fotografier, foto-
collage och målningar – en ut-
ställning om förgänglighetens 
poesi. Invigningen äger rum 
nästa söndag, den 11 mars.

Snö och is och dess för-
gänglighet har alltid fascine-
rat Lisbet Hvid Hermansson. 
Repslagarmuseets arkitektur 

har inspirerat till en bildsvit 
där Carlmarks gamla fabriks-
byggnader fotograferade en 
kall vinterdag bildar abstrak-
ta poetiska uttryck.

Fotoserien “Once upon a 
time” (tidigare visad på Rep-
slagarmuseet 2004). Fotocol-
lageserien ”Utanför säsong-
en” är målad på unika gamla 
dukar, visar dels yttre och inre 

miljöer från Repslagarmuse-
et samt motiv från den kända 
bilkyrkogården i Ryd.

Is, snö samt kustremsan 
i Lönstrup samt sagan om 
”Den lilla Havsjungfrun” har 
inspirerat till serien ” Used 
to be a mermaid”, figuren ses 
bland blommor och blad, i 
snön också på Repslagarmu-
seet.

Lisbeth Hvid Hermansson 
är utbildad på Århus konsta-
kademi samt på Århus Uni-
versitet. Hon har de sista 25 
åren haft ett flertal utställ-
ningar i gallerier, konstför-
eningar, kulturhus med mera, 
samt deltagit i flera stora jury-
bedömda utställningar.

De sista åren har hon un-
dervisat barn och unga i konst, 

bland annat på Vendsyssel 
konstmuseum i Hörring samt 
i grundskolan. Hon arrange-
rar olika barnkulturprojekt i 
samarbete med kommuner 
och föreningar. 

Lisbeths resor i Sverige, 
tillsammans med sin vän från 
Sköningared, har inspirerat 
henne i sin konst. Det var 
på en cykeltur som hon kom 

till Repslagarmuseet första 
gången och blev fascinerad av 
ställets former och färger.

Vernissagedagen är Lis-
beth själv närvarande och 
svarar gärna på frågor.

Utställningen pågår till 
10 april. Invigningstalare är 
Monica Samuelsson ord-
förande för Utbildnings- 
och kulturnämnden i Ale 
kommun.

���

Konstutställning på Repslagarmuseet

Ett årsmöte eller årsstämma 
är den av alla årets sam-
lingar som ofta inger en 

känsla av lite högtid. Medlem-
marna brukar då också komma 
talrikt. Så också i år den 28 fe-
bruari då Aktiva Seniorer i 
Kungälv avhöll sin årsstämma på 
Kvarnkullen.

Vald till ordförande för stäm-
man blev Bertil Olsson, behjälp-
lig av valda bisittare. Det kon-
staterades att kallelse till för-
eningsstämman utgått i rätt tid 
och mot föredragningslistan 
hade ingen något att anmärka. 
Dock, något var sig inte likt. Vid 
val av styrelse hade Inger Byst-
röm efter tio år som ordförande 
avsagt sig omval och till hennes 
efterträdare valdes enhälligt sty-
relsemedlemmen Sture Mag-

nusson.
Föreningens revisor Rolf 

Gunneflo föredrog revisionsbe-
rättelsen och föreslog full an-
svarsfrihet för styrelsen, vilken 
också godkändes. Efter stäm-
mans sista punkt överlämnade 
Inger Byström ordförandeklub-
ban till Sture Magnusson och 
gav honom goda ord ”på vägen” 
och ett varmt lycka till.

Om Inger Byström, tätt för-
knippad med Aktiva Seniorer, 
kan nämnas att hon blev ord-
förande år  1997. Då var fören-
ingen fyra år och hade cirka 100 
medlemmar. Nu har den drygt 
900 medlemmar. Föreningen 
är  högt skattad för sina gedig-
na vardagsprogram, studiekur-
ser, studiebesök, naturvandring-
ar, konsert och teaterresor samt 

många och ibland riktigt långa 
resor till främmande länder. 

Inger har inte åstadkommit 
allt detta själv. Genom en god 
och fast och kamratlig ledning 
för alla kommittéer med frivilli-
ga medarbetare har hon bidragit 
till föreningens framgång under 
åren. Det har säkert ofta varit 
ett tungt åliggande, men Ingers 
lugn och idoghet har drivit ar-
betet framåt. Hon avtackades nu 
med blommor och ett konstverk 
av konstnären KAYA samt ord 
om välgång i framtiden. Med-
lemmarna hyllade genom att stå-
ende ge henne rungande applå-
der. Inger kommer fortfarande 
att vara en Aktiv Senior.

Så blev det kaffekalas och 
samtal som gav gemenskap. Pro-
grampunkten idag var ett blan-

dat visprogram av sångerskan 
Lena Robért och gitarristen 
Leif Pedersen, båda från Hönö. 
Det blev en skön stund. Lena 
hade en djup och fyllig röst ack-
ompanjerad av Leif, som också 
visade sig kunna spela klassisk 
musik på sina två gitarrer. 

Vi fick höra visor av Jonas 
L. Almqvist, Ferlin, Taube och 
av Lena själv. Från Irland blev 
det glada och lätta folksångsto-
ner. En timmas underhållning 
flög raskt i väg i sällskap med 
dessa trevliga och mycket dukti-
ga musiker. Deras sista sång blev 
”Smile” av  Charlie Chaplin.

Trots snömoddigt väder och 
avskedet från Inger på ordföran-
deposten kunde vi lämna Kvarn-
kullen med ett gott leende.

Ingrid Monié

Fattigvårdsstyrelsen är inte lätt 
att flörta med. Becky Andersson 
gör ett försök i sin roll som Backa-
Karin Blad. Ordföranden, spelad av 
Andreas Hector (t v) och en av le-
damöterna (Patrik Lekman) låter 
sig inte charmas.

Ingeborg intar Älvängens Folkets Hus
ÄLVÄNGEN. I helgen är det 
premiär för Kulturfören-
ingen Teatervindens före-
ställning "Ingeborg – en 
sann historia".

Veckans kaotiska repe-
titioner har inte lugnat 
någon, åtminstone inte 
producenten Kent Karls-
son.

– Bara att spela teater 
i Älvängens Folkets Hus 
är en utmaning, säger han 
mitt i all turbulens.

Det är en minst sagt turbulent 
atmosfär när lokaltidningen hälsar 
på under en av de sista repetitio-
nerna. Nu ska allt på plats. Ljud, 

ljus, dekorer och rekvisita – sedan 
ska replikerna sitta där också.

– Ja, det är ju inte minst viktigt, 
men det kommer de att göra på 
lördag, lovar regissör Åza Ryd-
berg som trots kaoset är lugnet 
själv.

– Det är en så oerhört ambitiös 
grupp skådespelare så jag vet att 
de kommer att sätta sina repliker 
när det väl blir dags.

Publiken kommer att få stifta 
bekantskap med många nya – och 
unga – skådespelare. Den oru-
tinerade ensemblen har varit en 
av Åza Rydbergs största utma-
ningar.

– Jag har fått hitta ett nytt språk 
för att nå fram till dem. De är inte 

vana vid en regissörs fackspråk, 
utan här har jag fått gå lite andra 
vägar, säger hon och berättar 
dessutom att hon utnyttjar den 
digitala tekniken för att regissera 
effektivt.

– Ja, jag regisserar via e-post. 
Jag skickar ut mina önskemål om 
hur jag vill att de ska agera i vissa 
scener via mejl.

Nu har hon dessutom några 
rutinerade teaterrävar i gruppen. 
Christel Olsson-Lindstrand är 
en av dem och producenten Kent 
Karlsson en annan.

– Åza har gjort ett kanonjobb. 
Vi kunde aldrig drömma om att 
få en så seriös och duktig regissör. 
Vi har ju haft proffs som Birgit 

Carlstén tidigare, men faktum är 
att Åza är minst lika professionell, 
säger Kent.

Historien om Ingeborg Holm 
har inte spelats i Ale tidigare. Det 
är en pjäs med på värme, humor 
och allvar i. Fattigvårdsstyrelsen 
kalla agerande mot behövande 
känns avlägset, men faktum är att 
en del av handlingen går att app-
licera till våra dagar.

– Det är en unik pjäs med 
många skarpa poänger, säger 
Kent Karlsson.

Ingeborg intar nu Älvängens 
Folkets Hus och spelas onsdag till 
söndag under mars månad.
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