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Nu äntligen är det dags! Alla 
konstnärer och konsthantver-
kare har samlats till Vårsalong 
i Ale med plats för alla i sann 
demokratisk anda. Närma-
re 50 utställare visar upp sina 
alster på Glasbruksmuseet 
och Repslagarmuseet i maj. 

För första gången anord-
nar Ale kommun en vårsa-
long öppen för alla med an-
knytning till Ale. Ingen jury 
bedömer eller refuserar, alla 
har varit välkomna att delta 
med minst ett alster. Spän-
ningen har varit stor hos ar-
rangörerna för att se hur upp-
slutningen skulle bli. 

– Fantastiskt att runt 50 
personer vill vara med och 
visa upp för en allmänhet vad 
de håller på med. Vi är väl-
digt glada att så många är 
med, dessutom har vi både 
väletablerade konstnärer och 
nya, okända förmågor bland 
utställarna. Vi kommer mer 
än väl att fylla utställnings-
hallarna på Glasbruksmuseet 
och Repslagarmuseet säger 
Ewa Ljung konstansvarig i 
Ale kommun. 

Bland de inlämnade verken 

är målningar i akvarell och 
olja i majoritet, men det finns 
även virkade armband, trä-
reliefer, cd-skåp, textila verk 
och mycket annat bland al-
stren. Det är inte att ta miste 
på att aleborna är skapande 
och fantasifulla i sina uttryck. 
Arrangörerna hoppas att detta 
ska bli en återkommande ut-
ställning för att ge plats åt den 
kreativitet som flödar och för-
hoppningsvis ge inspiration 
till eget skapande. 

Glasbruksmuseet i Surte 
och Repslagarmuseet i 
Älvängen är arenor för utställ-
ningarna. Festligt vernissage 
hålls onsdag 6 maj på Repsla-
garmuseet, på torsdagen den 
7:e är det Glasbruksmuseets 
tur att inviga sin del av Vår-
salongen. Utbildnings- och 
kulturnämndens ordförande 
Monica Samuelsson (s) in-
viger i Älvängen och i Surte 
öppnar kommunalrådet Jarl
Karlsson (s) utställningen. 

Utställningarna pågår till 
och med 1 juni på båda mu-
seerna.
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Vårsalong i Ale 
från norr till söder 

NÖDINGE. Roligt, mysigt 
och helt underbart.

Amanda Eidenby, 16, 
var en av Ales fjorton 
deltagare på UKM-
festivalen och hennes 
omdöme gick inte att 
ifrågasätta.

– Jag vet inte om jag 
har varit med om något 
roligare, sa hon spon-
tant.

Amanda Eidenby från Bohus 
sjunger och spelar gitarr. På 
söndagen uppträdde hon med 
sin egenkomponerade ”Make 
me better”, men redan under 
lördagen fick vissa höra den.

– Ja, vi satt och jammade i 
en work-shop. Plötsligt bör-
jade alla hänga på min låt och 
det var en skön känsla när 
hela gruppen till sist spelade 
med, berättar Amanda.

UKM är, förutom en kul-

turfestival och en möjlighet 
att få uppträda, en mötesplats 
för ungdomar med både van-
liga och ovanliga kulturella 
intressen.

– Det fungerar verkligen. 
Man lär känna väldigt många 
nya kompisar och det sker 
många spontana möten. Det 
är hur kul som helst, intygar 
Amanda som bara hade ett 
enda klagomål.

– Det var lite kallt i sov-
salarna…Men där var vi ju 
minst tid.

De olika prova-på-verk-
samheterna under lörda-
gen var ett populärt inslag. 
Amanda lärde sig bland annat 
att sminka sår.

– Det fanns mycket att 
välja på, men det är lätt att 
hamna där man känner sig 
mest hemma. Det blev såle-
des också en del gitarr för 
min del.

Intervjun ägde rum på 

lördagskvällen, ett dygn före 
uppträdandet.

– Jag är inte nervös än i 
alla fall, men det lär jag säkert 
bli. Det är en stor scen och 
mycket publik. Att gå vidare 

till riksfinalen i Uppsala vore 
stort, avslutar hon.

”Det roligaste jag har varit med om”

UKM-REPORTER

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Amanda Eidenby, 16, från Bohus var en av Ales deltagare i 
UKM:s regionfestival som för första gången arrangerades i 
Ale gymnasium. Att hon gillade festivalen behöver vi kanske 
inte tillägga. Det syns.

– Amanda Eidenby gillade UKM-festivalen skarpt

Har du frågor om cancer?
Cancerfondens informations- och stödlinje

020-222111
infostodlinjen@cancerfonden.se

ÄLVÄNGEN. Repetitio-
nerna av ”Rävfällan” 
pågår för fullt.

På Norges national-
dag, den 17 maj, är det 
premiär på Teatervin-
den.

– Det kommer att 
bli en succé, jag lovar, 
säger regissören Vanja 
Nilsson till lokaltid-
ningen.

Christel Olsson-Lind-
strand och Kent Karlsson 
har skrivit manuset till Räv-
fällan, som är en direkt upp-
följare till ”Fröken Anders-
sons äventyr” som blev en stor 
succé 2005. Förväntningarna 
är därför rejält uppskruvade 
inför årets produktion och ska 
vi tro Vanja Nilsson lär ingen 
bli besviken.

– Det är en väldigt proffsig 
ensemble. Allt känns bra. Re-
petitionerna har pågått sedan 
januari och nu vi ser fram 
emot premiären, säger hon.

Precis som i Fröken An-
derssons äventyr utspelar sig 
händelserna runt Pensionat 

Solberga. Vi får vrida tillba-
ka tiden till 40-talet och andra 
världskriget. Hedda ska passa 
sin mosters pensionat och får 
där besök av sina fastrar Ella 
och Bella. Den sistnämnda 
spelas för övrigt av Christel 
Olsson-Lindstrand. Ella och 
Bella har en tro om att de ska 
vara ensamma på pensionatet, 
men så visar det sig inte vara. 
På plats i huset finns också mi-
litärer och ett par tyska flyk-
tingar som söker sin frihet 

genom en diamant.
– Det blir många skratt, 

kryddat med fantastiska sång- 
och dansnummer. Det är en 
föreställning som vänder sig 
till en bred publik och som 
man blir glad av att se, avslu-
tar Vanja Nilsson.

Premiären av Rävfällan närmar sig
– Regissören utlovar succé

Temashow
Kvällens tema:

50–60 tals rock’n roll
Gästartist: ”Little” Gert Lengstrand

Dans med husbandet TRINITY
DJ Tompa

Dans från kl. 21.30

På lördag, den 3 maj har vi på Fars Hatt

Entré 125:-. Boka bord på 0303-109 70.
E-post info@farshatt.se   www.farshatt.se  Välkommen!

Kommande program
16 maj Linda Bengtzing
7 juni Sommartema

På Teatervinden, i loftet på 
Repslagarmuseet, utspe-
lar sig ”Rävfällan”, ett folk-
lustspel som har premiär den 
17 maj. Från vänster Ronny 
Schäfer, Gunnar Bergevald 
(producent) och Vanja Nils-
son (regissör).

Orkestern utgör en viktig roll 
i ”Rävfällan”. Kapellmästa-
ren Dhan Hector har sällskap 
på scenen av Isabelle Samu-
elsson, Torbjörn Bengtsson, 
Robin Nyqvist och Johan 
Andrén.

PÅ TEATERVINDEN
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Öppettider:
Repslagarmuseet
tis 13 -16
ons 16 - 19
tor 13 - 16
sön 13 - 16

Glasbruksmuseet
tis 13 - 16
ons 13 - 16
tor 16 - 19
sön 13 - 16

www.glasbruksmuseet.nu
Kvarnvägen 6, Surte Tel 0303-33 01 06

Repslagarmuseet 7/5 - 1/6
Glasbruksmuseet  8/5 - 1/6

Vårsalong i Ale 

www.repslagarbanan.se
Tågvirkesgränd, Älvängen Tel 0303-74 99 10

VERNISSAGE:
Repslagarmuseet

Glasbruksmuseet
tor  8 maj, kl 18

ons 7 maj, kl 18


