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Sista veckan!

Gäller på ordinarie priser, kan ej kombineras med andra 
erbjudanden. Gäller ej vid köp av beställningsvaror och presentkort.

Gäller t.o.m. söndag 21/10 2007.

SURTE. Körledare Jack 
Svantesson är pappa till 
en helt ny konsertform.

På tisdag kväll 
kommer tre körer att 
underhålla publiken på 
Mimers Hus.

– Det skulle vara 
roligt att skapa en kör-
tradition, för att aktua-
lisera körlivet i älvda-
len, säger Svantesson 
till lokaltidningen.

”Tre kungar – tre körer” är 
namnet på den konsert som 
förhoppningsvis ska fylla 
Mimers Hus till bredden på 
tisdag. Idén födde Jack Svan-
tesson i början av sommaren. 
Han är mycket förväntansfull 
inför det som komma skall.

– Det är jätteroligt att få 
skapa något nytt, det behövs 
för körmusiken. Förutom 
Opus -83 och Kungälvs Man-
skör där jag själv är dirigent 
har vi också fått med oss Le-
gatokören från Göteborg. Jag 
slog en signal till deras diri-
gent, Sven Erik Martinsson, 
och han tände direkt på idén, 
säger Svantesson och fortsät-
ter:

– Det blir ett trekungamö-
te där vi i Surte får inta den 
danska rollen, Legatokören 
från Göteborg står för det 
svenska inslaget och Kungälvs 
Manskör för det norska.

Vilken typ av musik kommer 
ni att bjuda på?

– Manskören står för det 

moderna med bland annat 
tolkningar av Peter Jöback 
och Dan Andersson. Lega-
tokören ska bjuda på lite 20-
talslåtar och Povel Ramel 
medan Opus -83 ska framträ-
da med bland annat gospel. De 
tre körerna kommer också att 
stämma upp i två gemensam-
ma sånger, ”Morgens sang” 
och ”Fångarnas kör”. Totalt 

blir det 80 sångare på scenen, 
säger Svantesson.

På tisdagens konsert med-
verkar också solosångaren 
Olle Pettersson och pianis-
ten Lowe Pettersson.

Vad har Opus -83 på pro-
grammet senare i år?

– Vi kommer att sjunga in 
julen på Glasbruksmuseet al-

ternativt Kulturhuset i Surte 
den 22 november och sedan 
har vi vår årliga julkonsert i 
Surte kyrka den 15 december, 
avslutar Jack Svantesson.

Jack Svantesson skapar 
ny musiktradition
– Tre körer intar scenen på Mimers Hus

SURTE. Anita Stei-
ner, Hälsö, har gjort sig 
känd inte enbart som 
konstnär, utan också 
som en kännare av ost-
indiefararen Götheborg. 
I boken Jacob seglar till 
Kina illustrerar Anita 
i ord och bild skepps-
pojken Jacobs resa på 
1700-talet med en ost-
indiefarare. 

Men det är som bild-
konstnär du möter 
Anita Steiner i utställ-
ningen på Glasbruksmu-
seet i Surte med början 
den 20 oktober. 

– Möten med naturen och 
människor är viktigt för mig, 
säger Anita Steiner när hon 
ska beskriva sin konst. 

Anita Steiner arbetar med 
såväl olja, akvarell och grafik 
som emalj för att skildra de 
känslor som dessa möten 
väcker. Alla dessa tekniker 
har hon med på utställning-
en i Surte. Efter utbildning på 
slöjdföreningens skola, nuva-
rande HDK och Hovedskou 
målarskola har Anita Steiner 
sedan 1971 visat sin konst på 
många platser runt om i Sve-
rige, framförallt i Västsverige. 
För första gången är hon i Ale 
kommun som konstnär. Hon 
är ändå välbekant med trak-
ten eftersom hon växte upp i 
Nol. 

Anita Steiner är nyfiken på 
det mesta i vår omgivning. 
Historia är ett stort intres-
se som varit bidragande till 
hennes engagemang som il-
lustratör och även författare 
till barn- och ungdomsböck-
er som skildrar historisk tid. 
Kvinnornas liv i Bohuslän på 

1920-talet har hon skildrat i 
böckerna om Tilda, författa-
de av Ingegerd Rönnbäck. 
Dessutom har hon givit ut 
böckerna ”Jacob seglar till 
Kina” och ”Livs äventyr i 
Japan och på Formosa 1652-
1662”. Båda berättelserna 
bygger på forskning i dag-
böcker och anteckningar från 
1700- respektive 1600-talet.

Allt sedan utgrävningen 
av Ostindiefararen Göthe-
borg började på 1980-talet 
har Anita Steiner följt arbe-
tet genom dokumentation av 
fynden och människorna i pro-
jektet. Det var så Anita börja-
de forska om Sveriges kontak-
ter med Ostasien under 1600- 
och 1700-talen. ”Jacob seglar 
till Kina” handlar om den 10-
årige skeppspojken som reste 
med en ostindiefarare 1743-
1745. Fakta och händelser har 
Anita funnit i skeppsprästen 
Holmertz loggbok och andra 
loggböcker från 1700-talet. 

”Bilder och böcker och 
bilderböcker” berättar Anita 
Steiner om kvällen den 29 
oktober på Glasbruksmu-
seet, då vi får höra om livet 
som konstnär och illustratör 
med exempel från bland annat 
sin bok Jacob seglar till Kina. 
En stund kommer att ägnas 
konstutställningen även om 
huvudpunkten denna kväll är 
Anita Steiner som illustratör. 
Föreläsningen sker i samarbe-
te med ABF. 

Anita Steiner kan man även 
träffa klockan 13 den 20 okto-
ber då Monica Samuelsson, 
ordförande i Utbildnings- 
och kulturnämnden i Ale in-
viger utställningen.

���

Anita Steiner – 
konstnär, 
illustratör och 
författare

Anita Steiner är uppväxt i Nol, men utställningen på Glas-
bruksmuseet i Surte blir hennes första i Ale kommun. Invig-
ning sker lördagen den 20 oktober. 

– Ställer ut i Ale för första gången
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Jack Svantesson har tagit initiativet till en ny musiktradition på Mimers Hus i Kungälv. På 
tisdag arrangeras ”Tre kungar – tre körer” med Kungälvs Manskör, Opus -83 och Legatokören.


