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Julmarknad
på Vikaryd

Lördag och söndag
6-7 december kl 10-15

Tag med hela familjen på en trevlig utflykt!!!

• Lördag 14.00: Alingsås lucia på besök
• Allt för julbordet, korvar, kalkon m.m.
• Rökta läckerheter
• Hantverk och konst
• Julgrans- och kransförsäljning
• Kaffeservering och korvgrillning

Vägbeskrivning: Väg 190 mot Gråbo från Sollebrunn. 
Vid Brobackamotet höger Alingsås.

Efter 2 km se skyltar Vikaryds Köttbod.

Susanne och Peter Dickson
0322-710 40 • 0709-30 26 75

Hjärtligt 
välkomna!

VI FIRAR

15-ÅRS

JUBILEUM!

OSLO. Hon har spelat 
cello i 17 av sina 21 år.

Marika Dahlbäck från 
Hålanda spelar nu för 
en av världens främsta 
musiker, Truls Mörk.

Som enda cellist 
tar hon en master på 
musikhögskolan i Oslo.

– Norge är bra, men 
dyrt så stipendiet är 
mer än välkommet, 
hälsar Marika.

Uppväxten i anrika Mauritz-
berg i Hålanda ledde tveklöst 
in en av årets kulturstipen-
diater, Marika Dahlbäck,  på 
kulturens väg. Med två musi-
cerande föräldrar kom hon 
tidigt i kontakt med musiken 
och redan vid fyraårsålder 
valde hon instrument.

– Ja, det blev cello efter-
som jag var väldigt fäst vid 
Jaqueline du Pré som liten. 
Jag spelade förvisso en del 
piano också, men cello har 
varit huvudinstrumentet 
från början, berättar Marika 

i telefon från Oslo.
Att studera långt från 

hemmet har hon vant sig vid. 
När grundskolan var färdig 
bar det iväg till huvudstaden. 
Gymnasiestudierna utför-
des på Lilla Akademin med 
inriktning på klassisk musik.

– Det är en relativt nystar-
tad skola som är oerhört 
seriös och drivs av två ryssar. 
Vissa kan tycka att det verkar 
hårt, men det är en hög nivå 
och då krävs det mycket, 
säger Marika som sedan 
sökte in på musikhögskolan i 
Stockholm.

Antogs som enda cellist
Efter tre års högskolestudier 
med cellon i centrum och en 
kandidatexamen antogs hon 
som enda cellist till en mas-
terutbildning i Oslo.

– En bättre möjlighet kan 
du inte få. Här spelar jag för 
Truls Mörk, en timma i 
veckan. Han är idag ansedd 
som en av världens ledande 
musiker. Han har en extrem 
kombination av teknik och 

musiköra. Truls kan spela 
nästan alla instrument, dess-
utom är han en ödmjuk och 
mycket social person, berät-
tar Marika.

Utbildning i Norge
Studierna är inriktade på 
kammarmusik där Hålandas 
export tar rollen som solist 
med cellon. Att utbildningen 
sker i Norge ser Marika inte 
som något negativt.

– Nej, det är trots allt väl-
digt nära hem och fördelarna 
här är många. Norge är ett 
rikt land och det märks på 
deras kulturella satsning. 
Resurserna på skolan är avse-
värt bättre än vad jag är van 
vid från Stockholm, säger 
hon.

Framtiden är spännande, 
men långt ifrån självklar. Att 
utbilda sig till cellist innebär 
inte raka vägen till en fast 
anställning.

– Det hänger mycket på 
dig själv. Du måste lära dig 
att ta initiativ, knyta kon-
takter och engagera dig. 
Det finns uppdrag och jobb 
därute, men du måste visa att 
du förtjänar dem.

Vad har du för mål?
– Att bli så bra att jag kan 

göra och spela vad jag vill. 
Jag gillar kammarmusik, men 
också mindre konserter när-
mare publiken – som vi gör 
hemma i Mauritzberg – och 
sedan är det kul att spela ihop 
med popartister. Att vara 
så bred att man aldrig blir 
uttråkad, det är målet, svarar 
Marika.

20 december är det återi-
gen dags för en konsert i 
Mauritzberg, Hålanda. Då 
får aleborna chansen att 

lyssna till Marika med flera, 
men egentligen tycker hon 
att det borde ges fler tillfäl-
len i större lokaler.

– Ales kulturprogram 
innehåller ingen klassisk 
musik. Jag skulle gärna bjuda 
aleborna på en klassisk kon-
sert!

Marika Dahlbäck kommer 
med största sannolikhet 
inte att kunna medverka vid 
utdelningen av årets kul-
turstipendie, då hon har en 
viktig tentamen i Oslo. Hon 
tilldelas 8000 kronor i ett 
arbetsstipendium för fort-
satta studier i cello.

Till sist, vad önskar du 
dig i julklapp?

– CD-skivor med härlig 
musik.

”Jag skulle gärna bjuda aleborna på en 
konsert med klassisk musik”
Kulturstipendiat Marika Dahlbäck saknar stråkarna i Ales kulturprogram

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Marika Dahlbäck från Hålanda tilldelas 8000 kronor i ett arbetsstipendium för fortsatta stu-
dier i cello.               Foto: Privat

KARIN MARIKA FELICIA DAHLBÄCK
Ålder: 21
Bor: Oslo, övervåningen i ett äldre 
hus.
Civilstånd: Pojkvän
Andra intressen: ”Fritiden är liten, 
men jag går gärna på konsert, teater 
eller bio”.
Saknar jag från Sverige: Maten
Är Norge bättre på: ”Det är ett 
rikare land och det märks”.

Bäst på julbordet: ”Godiset 
efteråt”.
Bästa julmusiken: Sibelius; Giv mig 
ej glans eller Winter Wonderland.
Lucia eller tomte: Tomte
Längtar jag mest efter: Sol
Om att få Ales kulturstipendie 
2008: ”Kul att få uppskattning från 
hemorten”.

Efter ett års uppehåll har 
Kulturföreningen Bruks-
ongar tagit över julmarkna-
den eftersom Glasbruksmu-
seet inte kunde satsa på detta 
arrangemang. 

Det var många som sak-
nade den trevliga julmark-
naden i fjol. Nu har Bruks-
ongar fått ihop en fin bland-
ning av hantverkare, fören-

ingar och produkter som ska 
medverka. Glasbrukssex-
tetten inviger med julmu-
sik, Ale lucia kommer också 
på besök. Vidare blir det ut-
ställning av gamla julhand-
arbeten och öppet hus med 
gamla foton. Allt i det jul-
pyntade Glasbruksmuseet på 
självaste luciadagen.

Julmarknaden på Glasbruks-
museet är tillbaka

Julmarknaden på Glasbruksmuseet är tillbaka efter ett års 
uppehåll. Detta tack vare Kulturföreningen Bruksongar. 
Marknaden äger rum lördagen den 13 december.

Arkivbild: Jonas Andersson

presenterar stolt 
sin 25:e julkonsert i

SURTE KYRKA
LÖRDAGEN DEN 6 DEC KL 17

Dirigent: Jack Svantesson
Solister: Jennie Elonsson och Olle Pettersson

Pianist: Lowe Pettersson
Komminister: Vivianne Wetterling

Biljetter fi nns att köpa på följande ställen:
Allans Bokhandel och på biblioteken 

i Nödinge och Surte samt vid kyrkans entré.

Entré:
Vuxna: 100:- Barn - 15 år: 50:-

www.opus83.se


