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LÖDÖSE. I söndags öpp-
nade en ny utställning 
på Lödöse Museum – 
120 cm. 

Utställningen består 
av 24 fotografier, som 
föreställer barn i olika 
situationer i olika delar 
av världen. 

Till varje bild finns en 
berättelse som beskri-
ver situationen som 
fotot gestaltar. 

Medieforskning visar att 
barn som grupp generellt är 
underrepresenterade i samt-
liga medier. Dessutom ges en 
mycket ensidig bild av barn. 
De framställs ofta som offer 
och får sällan själva komma 
till tals. Rapportering om barn 
vänder sig oftast till vuxna, inte 
till barnen själva. 

Den svenska fotogruppen 

Moment har under många år 
arbetat med bildreportage från 
olika håll i världen och behand-
lat mängder av ämnen som 
rör barn. De har fotograferat 
allt från krig och konflikter till 
vardagsliv och behandlat såväl 
sociala som politiska frågor. 

Utställningen ska ge barn 
och unga en möjlighet att uti-
från bilder på verkliga barn i 
verkliga situationer diskutera 
och resonera kring värdegrun-
der som jämlikhet, jämställdhet 
och barns rättigheter utifrån ett 
globalt perspektiv. Bilderna ska 
hänga lägre ned än medelhöj-
den för en utställning, för att 
bättre anpassas efter de kortare 
betraktarna – därav namnet 
120 cm. 

Moment Agency grunda-
des 2002 och består av åtta 
hängivna bildjournalister som  
inriktar sig på nyhetsbaserade 

såväl som tidlösa bildrepor-
tage av hög kvalitet. Moment 
representeras av olika byråer i 
Europa och USA och medlem-
marna har tilldelats flera pre-
stigefyllda utmärkelser såväl 
i Sverige som internationellt. 
Moment består av Elin Berge, 
Jörgen  Hildebrandt, Chris 
Maluszynski, Markus Marce-
tic, Joakim Roos, Maria Steén, 
Pieter ten Hoopen och Roger 
Turesson. 

Syftet med utställningen är 
att skapa dialog och förståelse 
mellan barn från olika delar av 
världen. Utställningen inne-
håller både svartvita foton och 
färgfoton. Moments fotogra-
fer har tagit bilderna på olika 
reportageresor.

NOL. I torsdags dök han 
upp igen.

Mr Europe gjorde ett 
oanmält besök på Nol-
skolan.

Samtidigt skedde 
ett avstamp inför den 
temavecka om Europa 
som nu väntar.

Europaresan har sedan star-
ten den 4 september varit ett 
återkommande inslag i elev-
ernas vardag på Nolskolan. 
Många kilometer och mil har 
vandrats av eleverna i deras 
strävan att nå olika europe-
iska städer.

– Tidigare hade vi Mr 
Walkman som symbol för 
våra vandringar, nu har det 
blivit hans bror, Mr Europe. 
När vi startade Europaresan 
fick varje klass dra en lapp 
där det stod angivet en stor-
stad i Europa. Grupperna 
har sedan dess vandrat mot 
sina olika destinationer. Slut-
datum för Europaresan är 
den 4 juni och då ska vi inte 
bara ha kommit fram till de 
olika målen, utan dessutom 
ha hunnit vandra tillbaka till 
Nol, förklarar lärare Ragne 
Bengtsson.

Göteborg, London, Paris, 
Rom, Aten, Moskva, Istan-
bul och Budapest är de städer 
som har hamnat i blickpunk-
ten. Än mer fördjupade kun-
skaper kommer barnen att få 
om dessa städer i samband 
med den temavecka som står 
på programmet nästa vecka.

– Då kommer Europaresan 
genomsyra all undervisning. 
Eleverna i skolår 3-6 har haft 
möjlighet att välja bland sko-
lans ordinarie ämnen med 
Europa som utgångspunkt. 
Under denna vecka kommer 
tidningar att skrivas, mate-
matiska problem att lösas, 
bilder att produceras och 
pjäser att spelas, säger Ragne 
Bengtsson.

Efterföljande vecka sker 
temavecka för skolår F-2.

– I bamba kommer det 
dessutom att dagligen serve-

ras måltider med anknytning 
till någon av de aktuella stä-
derna.

Helt utan föraning kom 
Mr Europe på visit i torsdags. 
Klockan var halv nio när 
eleverna på avdelning Buller-
byn fick påhälsning. Ragne 
Bengtsson hade dagen till ära 
iklätt sig rollen som reporter 
och fick snart assistans av sin 
följeslagare Mr Europe, alias 
Fredrik Blomqvist. Med 
sång och musik spred duon 
glädje i den klass som har till 
uppgift att ta sig fram och 
tillbaka till Istanbul.

– Vi är på god väg, lät 
elever och personal hälsa.

Mr Europe vandrar vidare 
precis som eleverna gör
– Och nu förbereds temavecka 
på Nolskolan

Mr Europe (Fredrik Blomqvist) och nyhetsankaret Ragne 
Bengtsson hälsade på hos avdelning Bullerbyn på Nolskolan. 

PÅ NOLSKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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Bedtime stories
Söndag 22 mars kl 15.00
Matiné. Entré 60:-. Barntillåten.

Söndag 29 mars kl 18.00

Män som 
hatar kvinnor

Valkyria
Söndag 22 mars kl 18.00

Från 11 år. Entré 80:-

Kommande

120 cm – en utställning om barn
– 24 fotografier visas på Lödöse Museum

120 cm heter den utställning 
om barn som öppnades på 
Lödöse Museum i söndags.

Foto: Joakim Roos/Moment
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Jonas Andersson
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Ann Kristin Hedmark Trio 
till Glasbruksmuseet

Ann Kristin Hedmark gästar Glasbruks-Ann Kristin Hedmark gästar Glasbruks-
museet.               museet.               Foto: Rosmarie LindénFoto: Rosmarie Lindén

24 kvadrat är storleken på den dans-
scen som byggts upp i den härliga 
atmosfären i den gamla spinnerifa-
briken i Alafors. Pelarteaterns café 
har under mars månad härbärgerat 
ett rum med scen och plats för 15 
personer i salongen. Nu är det dags 
för periodens andra och sista före-
ställningsomgång – direkt från Paris! 
25-27 mars blir det dans i Alafors.

24 kvadrat, Sveriges minsta dans-
scen, har funnits i Göteborg sedan 
hösten 2002. Scenen har trots, eller 
kanske tack vare sin storlek, snabbt 
blivit ett omtalat inslag i svenskt 
dansliv. 

För de gästande koreograferna är 
formatet och närheten till publiken 
en stor utmaning. En kopia av dans-
scenen i Göteborg, Klonen, har 
nu byggts upp i Pelarteaterns café 
i Alafors. Under tre kvällar, 25-27 
mars, får aleborna uppleva en helt 
nyskapande dansföreställning direkt 
från gästspel i Paris. Radiostyrda 
dansare som innebär dans och tek-
nologi i skön förening. Publiken får 

själva vara med och skapa uttrycket 
på scenen genom ett unikt system för 
interaktion.

Tre kvällar i rad, 25-27 mars, blir 
det dans i Pelarteaterns café i Ala-
fors. Publiken får själva vara med och 
skapa uttrycket på scenen genom ett 
unikt system för interaktion.

���

Nyskapande dansföreställning visas i Alafors

En helt nyskapande dansföreställning, 
direkt från gästspel i Paris, är att 
vänta i Alafors.

Ann Kristin Hedmark är en välkänd 
sångerska som fick det allra första Monica 
Zetterlund-priset 2006 med motiveringen 
”för sina personliga, svängiga och inner-
liga tolkningar av både visa och jazzmusik. 
Hon går alltid sin egen väg och väljer sitt 
material med stor omsorg…”. Torsdag 26 
mars gästar hon Glasbruksmuseet i Surte 
i konsertserien Musik på museet. I Surte 
får vi stifta bekantskap med Ann Kristin 
Hedmark Trio som består av Ann Kristin 
Hedmark, sång, Hasse Larsson kontrabas, 
Anders Ekman gitarr. Gruppen har spelat 
tillsammans i tio år.                   ���

Anmälan sker i år via hemsidan och 
skall vara genomförd senast den 1 april. 
Fyll bara i uppgifterna så återkommer 
vi med gruppindelning och träningsdag 
senast vecka 15.

Dags att 
anmäla sig till 
juniorträning!
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