
SURTE. Det är första 
gången som de ställer 
ut tillsammans.

Maria Spak från 
Lerum och Martti Risku 
från Angered gör en 
gemensam utställning 
på Glasbruksmuseet i 
Surte.

Tavlor i akvarell blan-
das med vackra ting i 
smide, silver, järn och 
titan.

Maria Spak har målat praktiskt 
taget hela sitt liv. Hon har haft 
en mängd utställningar under 
årens lopp, men har av någon 
anledning aldrig visat upp sina 
färdigheter för konstnärspu-
bliken i Ale kommun.

– Jag ställde ut på Kvar-
nen i Kungälv för några år 
sedan. Utställningen då hette 
”I stenhuggarnas spår”. Jag är 
glad över att nu få komma till 
Ale och lokalen här på Glas-
bruksmuseet är jättehärlig. 
Det är en underbar miljö, 
säger Maria Spak.

Maria målar med akvarell 
och visar nu ett axplock av sin 
digra samling. Nästa söndag 
kommer hon att finnas på 
plats för att berätta om den 
teknik hon använder sig av.

– Jag har ett speciellt sätt 
att måla på. Jag använder mig 
av mycket skiktmålning. Det 
innebär att färgerna måste 
torka väldigt länge innan jag 
lägger på nästa skikt, säger 
Maria Spak.

Martti Risku arbetar hu-
vudsakligen med järn och 
silversmide, men även med 
andra metaller så som titan 
och brons. Ljusstakar, smyck-
en och prydnadsföremål finns 
att ta del av på Glasbruksmu-
seet.

– Jag gör inga serieproduk-
tioner även om jag kan använ-
da mig av samma modell. Varje 

produkt är unik och jag und-
viker att göra gamla kopior, 
säger Martti Risku till lokal-
tidningen.

Martti Risku kommer att 
finnas på plats i utställnings-
hallen söndagen den 6 maj.
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Torsdagen den 26 april

Pensionärsdag
Matsalen, Bohus Servicehus 
kl 15.00

Information om äldrefrågor

Underhållning:

Stefan
Ljungqvist

Kostnad 20:-
inkl kaffe & smörgås

Alla Ales pensionärer 
välkomna!
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Torsdagen den 19 april 
är dags för Ale musikskolas 
vårkonsert i Ale gymnasium. 
Musikskolans elever bjuder 
på varierad musik med natu-
ren som tema.

Under konserten kommer 
Musikskolans intressefören-
ing högtidligen dela ut sti-

pendier till åtta elever i mu-
sikskolan som visat god am-
bition. 

Från halv sju finns det 
möjlighet att köpa fika för att 
stödja Musikskolans intresse-
förening.

Ale musikskolas vårkonsert:

Sol, vind och vatten

Vardagar 11-14

•Husmanskost
•Pizza•Pasta

•Kebab•Sallad

Alevägen 61 Nol 0303-74 16 66

Restaurang
&Pizzeria

B U S S R E S O R
Stockholm 3 d fr 1790:–
”på egen hand” 29/4, 6/6, 5 dgr 25/6 

Helsingforskryss 3d 995:–
Nyhet 29/4, 6/6 Resa, hytt, smörgås-
bord, frukost

Cinderellakryss 2 d 595:–
5/6, 11/9, Resa, hytt. smörgåsbord,
frukost

Dalhalla, Dalarna 3d fr 2685:–
6/7 Björn Skifs,12/7 Sissel Kyrkjebö,
26/7 Kalle Moreus m vänner

Riga-Tallinn 5 dgr NYHET....... 25/6, 28/8
Skåne/Österlen 2 dgr NYHET............ 28/6
Guldriket Västerbotten 6 dgr NYHET 2/7
Stockholms Skärgård 4 dgr......... 16/7
Hurtigruten-Ålesund 5 dgr NYHET 21/7
Höga Kusten Ångermanl. 6d NYHET 30/7
Spreewald 4 dgr.............. 9/7, 30/7, 13/9
Rügen-Usedom 4 dgr.............17/7, 4/10
Mazurien Polen 6 dgr NYHET................ 6/8
Österrike m Alperna 8 dgr............... 31/8
Donaudalen/Wien 7 dgr................... 24/9 
Rhen-Moseldalen 6 dgr................. 13/10

Beställ resebroschyr!  

0320-870 03
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Smide och akvarell på GlasbruksmuseetFOTBOLL I ALE
Lördag 14 april 

kl 15.00
Sjövallen

Ahlafors – 
Lärje/Angered

Fredag 20 april 
kl 18.30

Nolängen
Nol – Färjenäs

Fredag 20 april 
kl 18.30
Sjövallen

Ahlafors dam – 
Öjersjö

Lördag 21 april 
kl 15.00
Älvevi

Älvängen – 
Björkö

Söndag 22 april 
kl 17.00

Nolängen
Nol dam – 
Kållered Maria Spak och Martti Risku har en gemensam utställning på Glasbruksmuseet i Surte som pågår under perioden 14 april – 10 

juni.

Elvis läderhandskar på plats
Inte bara det att en av Elvis 
Presleys närmsta vänner, Joe 
Esposito, kommer till La 
Plaza i Älvängen lördag 21 
april. I veckan anlände något 
minst lika celebert...

– Ja, att Esposito kommer 
är ju en sak, men att vi dess-
utom kommer att kunna visa 
upp Elvis Presleys original lä-

derhandskar. Det är nästan för 
bra, säger Tyrone Hansson.

TEXT
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se


