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Emma Samuelsson, 
Lucia 2007

Oss tillhanda fredag 10 oktober
Kröning sker i Alafors 6/12

Ta chansen att bli...
Ahlafors Idrottsförening och Alekuriren söker 
kandidater till 2008 års lucia. Detta blir 56:e året 
som AIF korar kommunens ljusdrottning.
Ett arrange mang fyllt av tradition och förväntan.
Du skall vara född 1992 eller tidigare och vara 
bosatt i Ale kommun samt tycka om att sjunga.

Välkommen med din anmälan som innehåller 
foto, namn, ålder, adress och telefonnummer till: 

Alekuriren, ”Ale Lucia”,
Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Ale Lucia 2008

Tillsammans är en utställ-
ning där far och dotter visar 
skillnader mellan tvådimen-
sionell konst och tredimen-
sionell. Akvarellens skira 
återhållna spontanitet mot 
lerans råa yta. Åke målar 
akvareller där han söker 
skildra ljuset, inspirerad av 
naturen. Marie undersöker 
en traditionell form, urnan, 
och ser vad som händer med 
uttrycket när man gör små 
förändringar i yta, storlek 
och form. 

Marie har alltid sett sin 
pappa måla och speciellt det 
senaste åren har han ägnat 
mycket tid till att utveckla 
sitt måleri i akvarell. Tanken 
att ställa ut tillsammans 
med honom har funnits hos 
Marie i många år. Akvarell 
och keramik kompletterar 
varandra bra med sina olika 
uttryck

Både Åke och Marie har 
anknytning till bygden. Åke 
är född 1926 i Garn strax 
norr om Lödöse, flyttade till 
Göteborg 1948. Han har ar-
betat på SKF fram till pen-
sionen.

I början av sjuttiotalet 
flyttade familjen från Västra 
Frölunda till Skepplanda. 
Intresset för konst har alltid 
funnits hos Åke redan från 
tidig ungdom, och viljan 
att förkovra fick bli genom 
kvällskurser plus någon 
veckolång sommarkurs. Åke 
har bland annat utbildning 
från Gerlesborgsskolan och 
Domens konstskola.

Marie är född 1957 i Gö-
teborg, uppvuxen i Västra 
Frölunda, tillbringade som-
rarna i Skepplanda. Sitt in-
tresse för keramik började 
med en kvällskurs i slutet på 
70-talet, samt att hemmil-

jön var inspirerande. Efter 
en lång resa på sex måna-
der runt halva jordklotet i 
början på 80-talet, började 
hon på en folkhögskola med 
tanke på att lära sig mer om 
keramik och på den vägen 
är det.

Marie är utbildad på 
HDK Högskolan för design 
och konsthantverk. Hon har 
arbetat som keramiker i över 
20 år. Sedan 1990 är hon 

bosatt i Skepplanda.
Vernissage blir det ons-

dagen 8 oktober är Åke och 
Marie Sundegren närvarade 
och svarar gärna på frågor, 
såväl om teknik som motiv. 
Invigningstalare är Tore 
Berghamn, vice ordförande i 
Utbildning och kulturnämn-
den i Ale kommun.

Utställningen pågår till 
och med 2 november.
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Tillsammans visas på 
Repslagarmuseet
– Utställning av Marie och Åke Sundegren

Tillsammans heter den utställning med Åke och Marie Sun-
degren som invigs på Repslagarmuseet onsdagen den 8 ok-
tober.

www.alekuriren.se

Knalle-
marknad!
på Ale torg
Fredag 3 oktober kl 10-15

Öppet vardag 10-19, lördag 10-15, söndag 11-15Öppet vardag 10-19, lördag 10-15, söndag 11-15

ICA Kvantum har öppet 8–22 alla dagar
Restauranger med kvällsöppet • www.aletorg.se

ICA Kvantum | Peters Digitala | McDonald’s | Lindex | Klippstudion
DjurMagazinet | Dressman | Blomsterriket | Alfabet | Ale Tips & Tobak
Svenheimers konditori | Hälsoteket | Svensk Fastighetsförmedling 
Handelsbanken | Nols Färg | Aktuell Optik | Restaurang Balance | Lidl 
Backa Fisk | Xlnt | Systembolaget | Sportringen | Drömhuset | Pizzeria 
Bella Mia | Apoteket | Klockmaster | Smycka | Malai’s Take Away Hemtex 
Kick’s | Limit | Alfredssons Trafi kskola | Nordea | Ale Solotek | M2

Ale Torg ägs och förvaltas av Fastighets AB Balder 

Hjälp oss attHjälp oss att 
välkomnavälkomna  

hösten med enhösten med en 
riktigt härligriktigt härlig 

knallemarknadknallemarknad 
nu på fredag!nu på fredag!

Välkommen!Välkommen!


