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SKEPPLANDA. Med låten 
”Älgarna demonstrerar” 
fick musikern, James Hol-
lingworth, stor uppmärk-
samhet.

Tillsammans med musik-
lärare, Katharina Dahl-
bäck, förbereder han nu en 
workshop för pedagoger.

I torsdags deltog han 
också på Samling Garn-
vindan, en musikstund för 
hela skolan, i Skepplanda 
bygdegård.

James Hollingworth är kanske 
inte så känd till namnet för den 
breda allmänheten. Desto mer 
kända är många av hans låtar 
däribland ”Jag är en liten mört” 
och ”Älgarna demonstrerar”. 
När tidningen Speccialpedago-
gen skrev om Katharina Dahl-
bäcks arbetsmetoder med musik 
i skolan blev James nyfiken. Han 
tog kontakt och låg bland annat 
bakom ett stipendie som Katha-
rina nyligen erhöll.

– Han visade sig vara väldigt 

intresserad för hur man 
kan jobba med musik pe-
dagogiskt. Med hans bak-
grund som artist och min 
som lärare komplette-
rar vi varandra väldigt 
bra. Samtidigt finns det 
numera en vilja att stärka 
sambanden mellan skola 
och kulturliv. Vi bestämde 
oss för att försöka skapa 
ett koncept som ska ligga 
till grund för workshops 
i fortbildningssyfte. Vi 
har intensifierat arbetet 
och i förra veckan testa-
de vi vår workshop för lä-
rarna på Garnvindan. Det 
kändes jättebra, säger Katharina 
och tillägger:

– Det finns en uttalad ambi-
tion att föra in mer av de estetis-
ka ämnena i skolan. Kultur ska 
vara en naturligt inslag i peda-
gogiken.

Duon Hollingworth/Dahl-
bäck är en perfekt kombination. 
Tillsammans kan de erbjuda både 
föreläsning och praktiskt utövan-
de.

– Vi hoppas och tror att det 
här ska kunna fungera väldigt bra. 
Genom Rikskonserter har vi fått 
möjlighet att hålla i en work-
shop för pedagoger i Stockholm. 
Vi har också förfrågningar från 
Malmö och Karlstad, berättar 
Katharina.

I samband med deras peda-
gogiska utvecklingsarbete pas-
sade Katharina på att bjuda med 
James Hollingworth till Samling 
Garnvindan i Skepplanda bygde-

gård. Där samla-
des alla elever och 
sjöng barnvisor 
ihop. Avslutningsvis fick James 
äran att sjunga några av sina klas-
siska låtar. När det var dags för 
”Mörten” lyfte sig nästan taket, 
för den refrängen kunde minsann 
Garnvindans elever.

Älgarnas beskyddare sjöng med Garnvindans sångfåglar
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Garnvindans elever visade sin bästa sida.

James Hollingworth gästade Skepplanda
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SURTE. Tisdagen den 23 septem-
ber höll Surte-Bohus Biblioteks- 
och kulturförening sitt årsmöte. 
Ett 70-tal personer hade samlats i 
Kulturhuset för att del av årsmö-
tesförhandlingarna. Kvällen bjöd 
också på underhållning i form av 
Roland Utbult som sjöng och spe-
lade.

– Det blev en mycket trevlig 
afton, säger Doris Hellman som 
förblir ordförande ytterligare ett 
år.

– Jag hade egentligen tänkt att 
dra mig tillbaka, men det kändes 

inte rätt att sluta nu när biblioteket 
i Surte hotas av minskade öppetti-
der, säger Doris Hellman.

Styrelsen för det kommande 
verksamhetsåret ser ut enligt föl-
jande: Doris Hellman (ordförande), 
Maj-Britt Sundin, Mona Karls-
son, Olavi Kettunen, Veimar 
Sundh. Suppleanter: Laila An-
dersson, Anita Sundblad.

I samband med årsmötet lotta-
des två vackra tavlor ut, som hade 
skänkts Barbro Holmqvist.

JONAS ANDERSSON

Surte-Bohus Biblioteks- och 
kulturförening protesterar mot 
neddragningen av biblioteks-
verksamheten i Ale kommun.

I strategisk plan för Ale 
kommun står: ”Den rika flora 
av föreningar för olika intressen 
och grupper som vi redan har 
i Ale är en tillgång och vi skall 
även fortsättningsvis värna om 
detta rika föreningsliv….” och 
vidare: ”För att kulturaktivite-
ter ska nå en bredare publik ska 
vi vara öppna för ett kreativt ny-
tänkande kring vad kultur är och 
hur kultur kan presenteras”.

Det är vackra ord, men i prak-
tiken lever man inte upp till det. 
Genom att kraftigt reducera ut-
budet av bibliotekstjänster utar-
mar man kulturen i Ale istället 
för att utveckla den. Det är till 
förfång inte enbart för den vuxna 

delen av be-
folkningen 
utan även 
för skolan 
som i rik ut-
sträckning 
utnyttjar 
biblioteks-
tjänsterna.

Det har 
antytts i 
pressen att 
den utebliv-
na samman-
slagning-
en av bibli-
oteket och 
museet i 
Surte skulle 
vara orsaken till neddragning-
arna. I utbildnings- och kultur-
nämndens protokoll konstaterar 
man dock att en sammanslag-

ning inte skulle ge någon ekono-
misk vinst.

Bibliotekstjänsterna utgör en 
ringa del av kommunens budget. 
De är dock en viktig del i en 
kommuns utveckling. Genom 
biblioteken sprids djupare kun-
skap som inte förmedlas av me-
dierna. Därigenom motverkas 
etniska motsättningar och för-
stärks känslan av ett samhäl-
le som verkar för alla invåna-
re, något som på flera ställen på-
pekas i kommunens strategiska 

plan. Utbildning är något som 
inte tar slut vid avslutad skol-
gång utan fortsätter genom hela 
livet.

Vi protesterar således mot be-
sluten om neddragning av bib-
liotekstjänsterna och uppmanar 
kommunstyrelsen och utbild-
nings- och kulturnämnden att 
ompröva besluten.

Styrelsen
Surte-Bohus Biblioteks- 

och kulturförening

Surte-Bohus Biblioteks- och kulturförening protesterar mot neddragning

Surte-Bohus Biblioteks- och kulturförening protesterar mot neddragningen av biblioteks-
verksamheten i Ale kommun.
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