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LÖDÖSE. Allmänhetens 
intresse var stort inför 
invigningen av Göta Älv-
dalens Konstnärssektions 
Höstsalong på Lödöse 
Museum.

Besökarna fick bevittna 
mer än tjusiga konstverk.

Parva Pirzadeh inledde 
med stilfull dans, som 
enligt konstnärssektionens 
Rune Ekre var det vack-
raste som visats i lokalen 
någonsin.

Av Konstnärssektionens 35 med-
lemmar medverkar 22 konstnä-
rer med material till årets Höst-
salong, som pågår till och med 
den andra december. Mycket folk 
hade sökt sig till söndagens ver-
nissage på museet för att ta del av 
invigningsceremonin.

Rune Ekrås målande beskriv-
ning av Höstsalongen föregicks 
av storslagen dansunderhållning 
av Parva Pirazadeh. Våren 2006 

gick hon ut balettakademin och 
gav publiken ett smakprov på sina 
färdigheter. 

– Jag har valt att visa ett eget 
verk, en modern dans. Light, 
light, light heter dansen och som 
framgår av titeln innebär det att 
söka ljuset i livet, förklarade Parva 
innan hon försvann in i dansens 
virvlar.

Göta Älvdalens Konst-

närssektion bildades 1970 och 
har medlemmar från Surte i söder 
till Vänersborg i norr. Under 90-
talets andra hälft var medlemsan-
talet rekordstort, 44 personer. 

– Vi har blivit en etablerad in-
stitution i konstnärskretsar, säger 
Rune Ekre.

Årets Höstsalong är en bland-
ning av olika stilar, men Rune 
Ekre försöker ändå att göra en 
allmän karaktärisering av utställ-
ningen.

– De allra flesta målarna är na-
turfrälsta. Landskapet har fångat 
merparten av konstnärerna.

Höstsalongens invigning gick som en dans
– Göta Älvdalens Konstnärssektion 
ställer ut på Lödöse Museum

Parva Pirazadeh bjöd på stor-
slagen dansunderhållning i sam-
band med att Göta Älvdalens 
Konstnärssektion invigde sin 
Höstsalong i söndags.

PÅ VERNISSAGE
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

HÖSTSALONGENS KONSTNÄRER
Följande konstnärer medverkar på 
årets Höstsalong: 
Maria Kristiansson, Annika Jostrand-
Liljevall, Yana Westberg, Noemi 
Nygård, Mari-Anne Wennerlund, 
Jörgen Öhrn, Gunilla M Bitsos, Elisa-
beth Karlsson, Gerd Thorén-Begger, 

Helene Nork, Päivi Auvinen, Elisa-
beth Dahlström-Carlsson, Iris Boking, 
Berndt Russberg, Eva Sköld-Karnéus, 
Lillbritt Rydén, Arne Tångne, Henry 
Emilsson, Kerstin Göse, Per-Olof 
Eklund, Rune Ekre, Laila Falck.

Slöjdlek är en vandringsutställning och 
slöjdverkstad. Den innehåller material, red-
skap och inspiration och är ett rum för lek och 
eget skapande som stimulerar lusten att lära. 
Det är hemslöjdskonsulenterna i Västra Göta-
land som skapat en verkstad/utställning där rö-
relse, slöjd, sägner och traditioner förpackats 
i en kreativ form. Syftet är att blåsa liv i gamla 
spel och lekar, ge svar på frågor och inte minst 
ro – ro att leka, lyssna och slöjda. 

Förr var slöjden naturligt involverad i livet. 
Så är det inte idag och därför är det extra vik-
tigt att försöka öppna både ögon och sinnen 
och ta slöjden till hjälp för att hitta lusten i det 
som finns runt oss. Det fungerar, bara man 
ger barnen möjlighet. Leken är universell och 
därför fungerar Slöjdlek lika bra för alla, oav-

sett var man är född.
På varje ort som Slöjdlek gästar får verk-

staden/utställningen en lokal prägel. Bygdens 
traditioner syns i aktiviteterna. Det gäller både 
material och de föremål från hembygden som 
inspirerar och berättar en historia.

I samband med utställningen arrangerar  
Bibliotekets vänner i norra Ale två berättar-
kvällar. ”Di som hade kônsta i händera”, där 
det berättas om Alrik i Granvattnet, spegel-
makarn på Dammen och korgmakaren på 
Heaberget och ”Livstycke, klut och plansli-
pad hatt” där bland annat Inga-Britt Karl-
bom berättar om Starrkärrs sockendräkt och 
våra bygdekläders historia. 

Skolklasser kommer att besöka Slöjdlek 
för att under ledning av handledare få slöjda, 
lyssna och aktivera sig med de föremål man 
tillverkar. Tre fredagar är det Öppet Hus för 
förskolorna och under Höstlovet är det akti-
viteter i utställningen för höstlovslediga barn. 
(se annons).

Utställningen kommer att visas på Skepp-
landa bibliotek från 22 oktober till 16 novem-
ber. Ett samarrangemang mellan Ale kommun, 
Studieförbundet Vuxenskolan, Hembygds-
föreningarna i Ale, Västgötalin, Ale slöjdare, 
Hemslöjdskonsulenterna i Västra Götaland.

❑❑❑

Slöjdlek på Skepplanda bibliotek

Arr: Surte Bohus biblioteks- och
kulturförening. Surte  bibliotek

Surte kulturhus
lördag 27 okt

Barnteater Kl 11.00

”Mamma Mu städar”
Biljetter 20:-/st 

säljs på Surte bibliotek.

Fiskdamm, café, 
bokförsäljning

ANTIK- & 
SAMLARMÄSSA
Nolhagaskolans matsal, Alingsås

Lördag 27 oktober kl 10-16

ANTIKT, KURIOSA, GLAS, PORSLIN, SMYCKEN,
SILVER, MYNT, VYKORT, BÖCKER, FRIMÄRKEN,

TEXTILER, LAMPOR, KLOCKOR,
ÄLDRE HANTVERK M.M.

Allt till salu!
Servering • Entré 20:-

SAMLARRINGEN ALINGSÅS
Info: 073-610 71 74

D
A

GE
NS LUNC

H

59:-
Vardagar 11-14

•Husmanskost
•Pizza•Pasta

•Kebab•Sallad

Alevägen 61 Nol 0303-74 16 66

Restaurang
&Pizzeria

Film är större än TV!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0303-74 13 25, 330 396 endast söndag

E-post: folkets.hus@telia.com

Välkomna

Jason Bourne (Matt Damon) är en 
specialtränad kontraktsmördare. 
Utan pass och identitet försöker 

han lista ut vem han är och vad han 
har blivit tränad för. The Bourne 

Ultimatum tar vid där den tidigare 
Bourne Supremacy slutar.

Påminnelse

På smällen
Söndag 21/10 

kl 18.00
Entré 70 kr. Från 11 år

THE

BOURNE
ULTIMATUM

Söndag 28/10 
kl 18.00

Entré 70 kr. Från 11 år.

Rune Ekre från Göta Älvdalens Konstnärssektion invigningstalade på söndagens vernissage på Lödöse 
Museum.  


