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Kilanda kyrka
Musikgudstjänst

söndag 15 feb. kl.18.00
Kammarmusik med sång och instrument

Medverkande:
Johan Dahlbäck fl öjt
Felicia Dahlbäck fi ol
Hanna Ericsson fi ol

Hannah Lindmossen fi ol
Katharina Dahlbäck cello

Lisa Johansson piano
Sabina Nilsson sång och orgel

Björn Nilsson präst

Hur vill unga tjejer 
bli avbildade om de får 
bestämma på egen hand? På 
Glasbruksmuseet i Surte får 
vi följa när unga tonårstjejer 
berättar om sig själva och 
sina liv genom fotografen 
Anna-Lena Lundqvists 
kameralins. Tjejerna har 
själva valt miljö, kläder och 
rekvisita och berättar också 
om varför de valt att avbilda 
sig på det sätt som de gjort. 

Anna-Lena Lundqvist är 
uppväxt i Luleå och verkar 
idag som frilansfotograf i 
Göteborg. Hon är utbildad 
vid Nordens Fotoskola 
Biskops-Arnö och vid Hög-
skolan för fotografi i Göte-
borg. Anna-Lena Lundqvist 
har arbetat som fotograf i 15 
år och alltid funderat mycket 
på vad bilden säger om en 
människa. 

Kultur:Vast har träffat 
Anna-Lena Lundqvist och 

skriver fölande:
”Hur berättar man en 

historia om någon? Jag gör 
ju min bild av dem jag por-
trätterar, men vilka är de 
egentligen? Hur ser deras 
egna bilder ut? Så kom idén 
att låta de porträtterade 
själva välja rekvisita och 
miljö för sina bilder. För bil-
derna skulle bli lika mycket 
deras som fotografens. Foto-
objektet skulle få bli mer av 
ett subjekt. Det var en tanke 
som tilltalade Anna-Lena 
på mer än ett sätt. I en värld 
där ungdomar översköljs 
med reklambilder av just 
stereotypa objekt ville hon 
också undersöka hur stor 
denna påverkan egentligen 
är. Skulle det bli medbilder 
eller motbilder? Sedan år 
2000 har Anna-Lena träffat 
och fotograferat 40 tjejer i 
Luleå, Göteborg och Jokk-
mokk.” 

Utställningen kommer att 
visas för alla elever i klass 8 
i Ale kommun. I ett samtal 
med konstpedagog Anna 
Sjölander får ungdomarna 
chans att diskutera och 
fundera över hur vi väljer 
de roller vi spelar. Det är en 
diskussion som inte enbart 
berör ungdomar. Utställ-
ningen är fram till och med 
15 mars öppen för allmänhe-
ten att ta del av unga män-
niskors tankar. 

Som extra bonus kommer 
kvinnodagen den 8 mars att 
uppmärksammas på Glas-
bruksmuseet med öppet 
för ”Det är så mycket man 
ska vara…” i samband med 
jazzkonserten A tribute to 
Monica Z då Paula Kal-
tenback Quartet bjuder på 
svängig jazz för både kvin-
nor och män.
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Det är så mycket man ska vara... 
– Utställning på Glasbruksmuseet

Bara ett 15-tal alebor hade 
letat sig till Pelarteaterns 
mysiga lokaler i Alafors gamla 
fabriker i söndags eftermid-
dag. Teater De Vills gästspel 
med Ella räddar världen var 
värd betydligt fler åskådare 
än så.

– Jättetråkigt att inte fler 
tar chansen till sådan här bra 
underhållning på hemmap-
lan, sade Inga-Britt Karl-
bom, ordförande i Studie-

förbundet Vuxenskolan i Ale 
som stod som arrangör.

Handlingen för Ella räddar 
världen utspelar sig långt in i 
skogen. Guldgrävarna AB 
hotar att röja alla träd för 
att komma åt det glimrande 
guldet. Hoppet ställs till Ella 
att rädda skogen från motor-
sågar och grävmaskiner. Är 
verkligen guld och pengar 
det viktigaste i livet?

I kampen om att rädda 

skogen träffar Ella många 
nya vänner, bland annat den 
darrande Aspen och skogens 
konung Paulo, som är fast 
besluten om att ta strid mot 
maskinerna.

Den här tankeväckande 
teaterföreställningen bjuder 
även på en hel del musika-
liska inslag, som ytterligare 
höjer underhållningsvärdet. 
Slutintrycket blir med beröm 
godkänt!

Underhållande teaterföreställning i Alafors
– Men publiken svek

PÅ PELARTEATERN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ella, Hanna Sundén, och älgen Paulo, Jonatan Blode, i tea-Ella, Hanna Sundén, och älgen Paulo, Jonatan Blode, i tea-
terföreställningen ”Ella räddar världen”, som spelades på terföreställningen ”Ella räddar världen”, som spelades på 
Pelarteatern i Alafors i söndags.Pelarteatern i Alafors i söndags.

ALAFORS. Pelarteatern i Alafors hade besök av 
Teater De Vill i söndags.

”Ella räddar världen” vände sig i första hand till 
lågstadiebarn, men budskapet riktade sig till folk i 
alla åldrar. 

Synd bara att publiken svek.

En av Sveriges mest erfarna 
journalister, Göran Skytte, 
kommer till Lilla Edet för 
att föreläsa om sin bok 
”Omvänd”. Det sker tisda-
gen den 24 februari i Fux-
erna kyrka. 

Göran Skytte är förfat-

tare, dokumentärfilmare, 
föredragshållare och jour-
nalist. För den breda all-
mänheten är han förmod-
ligen mest känd genom 
i n t e r v j u p r o g r a m m e t 
”Skytte” som sändes i Sve-
riges television 1990-99.

I boken Omvänd berät-
tar Göran Skytte om sin 
andliga resa, men även 
om avgörande möten med 
bland annat påven Johan-
nes Paulus II.

JONAS ANDERSSON

Göran Skytte föreläser i Lilla Edet 

Missa inte storupplagan vecka 9
Boka din annons

Manusstopp torsdag 19/2 kl 12

COOLING
[ko-ling]

Ordet är ett modernt låneord 
från väster. Betydelsen är en 
mix av tuff, ball, reko
– helt enkelt en schyst kompis.

www.vakna.ale.se

astmaoallergiforbundet.se

Nickel-
allergisk? 
Eller rädd 
att bli?

Bli
medlem
du också


