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ALE. Ja, det är sant.
Joe Esposito var en av 

Elvis Presleys närmaste 
vänner under glansåren 
1960-1977.

Esposito var den som 
hittade Elvis död för 
snart 30 år sedan, nu 
kommer han till Ale.

I augusti är det 30 år sedan rock-
ens fader, The King, musikvärl-
dens största säljare – Elvis Pres-
ley – gick bort. Med anledning av 
detta kommer Furulundsparken 
i Alafors att byta namn under en 
dag. Elvisparken öppnar den 18 
augusti och kommer att presen-
tera allt om Elvis Presley. Histo-
rien om den störste måste föras 
vidare, har arrangören sagt.
Bakom arrangemanget står fan-
klubben, Elvis Forever Ale och 
Ahlafors IF.

Som en försmak på vad som 
komma skall arrangeras lördag 
21 april en förkväll på La Plaza i 
Älvängen. Av en händelse råkade 
alla pusselbitar falla på plats sam-
tidigt och Joe Esposito, som ändå 
är på Europaturné, var ledig.

– Det är för bra för att vara 
sant. Elvis turnéledare och när-
maste vän kommer till Älvängen 
och kör en talkshow. Vi får möjlig-
het att ställa de mest personliga 
frågorna om Elvis. Det är unikt, 
säger en salig Tyrone Hansson, 
för Elvis Forever Ale.

Läs om det unika på sid 23

Elvis Presleys
närmaste 
gästar Ale 

mekonomen.se

Sally Säl visas i Surte

Lödöse Skeppsbyggaregatan 10 
parallellt med 45:an 0520-66 08 50

Fredag 10-16 Lördag 10-14
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SURTE. 16 vackra origi-
nalakvareller på Sally 
Säl under en månad 
framöver på Surte bib-
liotek.

Anki Knuts är teck-
naren till Britt-Marie 
Näverbrants och Peter 
Wiklunds populära barn-
figur.

– Man kan inte göra 
annat än att tycka om 
den här söta lilla sälen, 
säger Anki.

Det var för fem år sedan som 
Sally Säl föddes. Britt-Marie 
Näverbrant och Peter Wik-
lund, kollegor på Lerums 
kulturskola, fick ett önske-
mål från förskolepersonalen 
att försöka skapa en teater för 
de minsta barnen. 

– Det var så den söta lilla fi-
guren Sally Säl kom till, berät-
tar Britt-Marie Näverbrant.

På våren 2005 blev Anki 
Knuts inkopplad i projektet. 
Hon fick det hedervärda upp-
draget att teckna av Sally till 
den bokupplaga som skulle ha 
premiär på Bok- och biblio-
teksmässan samma år.

– Jag tyckte det var jätte-
roligt och tvekade aldrig när 

de frågade mig, säger Anki 
Knuts, som har en halvtids-
tjänst som kulturpedagog i 
Ale kommun.

Lutfiskens förlag ger ut 
boken om Sally Säl, där en 
musik-cd med tillhörande 
texter och dramaövningar 
också finns med.

Berra Bläckfisk
– Sally Säl, Berra Bläckfisk 

och de andra figurerna har 
blivit väldigt populära, inte 
bara bland de minsta barnen 
utan även högre upp i åldrar-
na. Sally Säl är väldigt gullig 
och det behövs i vår värld, 
säger Anki Knuts.

Medan barnföreställningen 
om Sally Säl turnerar land och 
rike runt passar Anki Knuts på 
att göra en akvarellutställning 
på Surte bibliotek.

– Det är en roligt att kunna 
göra en utställning som passar 
både barn och vuxna, avslutar 
Anki Knuts.

JONAS ANDERSSON

– Konstutställning som passar både barn och vuxna

Anki Knuts visar nu 16 vackra originalakvareller av den populära figuren Sally Säl på Surte 
bibliotek.


