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O F F I C I E L L  P A R T N E R

Musikskolan i Ale

Till föräldrar och barn 
i så 2 och uppåt

INSTRUMENTVISNING
  Träffa musikskolans lärare och prova  
  på olika instrument!
  Musikskolans intresse-
  förening säljer fi ka.

Röda scen, Ale gymnasium
  Tor 26 mars, kl 19

Anmälningsblanketter
inför så 09/10 fi nns på 

www.ale.se

Ett utbrott i två akter. 
Pianio: Benneth Fagerlund

Rum för rasande

Ronny Eriksson

Biljetter säljes på 
Ale bibliotek, Nödinge

0303-33 02 16

Teatern, Ale gymnasium
Tor 2 april, kl 19

Bilj (förköp): 200 kr, ungd 120 kr (scenpass)

Vårutställning

26 mars - 26 april 2009 
Vernissage 26 mars , kl 16
Fri entré vernissagedagen

av elever på Ale gymnasium

Glasbruksmuseet

LÖDÖSE. När hon var 
10 år målade hon sin 
första kossa.

Idag, 49 år senare, 
målar Elisabeth Ing-
varsson fortfarande 
kossor.

– Kossan förmedlar ett 
lugn samtidigt som den 
ger oss människor så 
mycket, säger Elisa-
beth som just nu stäl-
ler ut 46 konstverk på 
Lödöse bibliotek.

Elisabeth Ingvarsson från 
Älvängen är en självlärd konst-
när som har målat tavlor sedan 
tidig barndom.

– Jag är kristen och min enda 
önskan med det jag målar är 
att förmedla något som berör, 
säger Elisabeth.

Kossan Amanda har blivit 
något av Elisabeth Ingvarssons 
signum. Hon målade sin första 
kossa redan som tioåring.

– Efter 37 år mötte jag en 
gammal lekkamrat från skol-
tiden som kom fram till mig 
och sa: ”Kommer du ihåg den 
roliga kossan som du lärde mig 
att måla?”. Förhoppningsvis 
betyder det att jag förmedlat 
något gott, säger Elisabeth.

Kossorna har sin självklara 
plats på utställningen i Lödöse. 
Av kossorna har det också blivit 
böcker. Först ”Kossornas al-
phabete” 1999 och sedan ”Kos-

sornas räknebok” 2002.
– Som trettonbarnsmamma 

har jag lätt att identifiera mig 
med en kossa, skrattar Elisa-
beth som gärna leker med ord 
till sina ko-målningar. Tjurko-
kören, Dia-kon och Kokaffe är 
några exempel.

I en annan del av bibliote-
ket hänger konstverk i oljor 
och akvarell med motiv häm-
tade från västkusten.

– Jag växte upp i Jörlan-
da och älskar västkusten. Jag 
brukar vara ute och ta bilder, 
men målar hemma när tillfäl-

le ges.
Sedan åtta år tillbaka har 

Elisabeth Ingvarsson en egen 
butik och ateljé i snickarboden 
hemma på tomten i Älvängen. 
Ateljé Penseldraget inrymmer 
även en gammal stenugn.

– De som vill är välkomna 
till ateljén för att titta på min 
konst. Samtidigt finns tillfälle 
att få baka tunnbröd och dricka 
kaffe i det lilla fiket, säger Eli-
sabeth.

Utställningen på Lödöse 
bibliotek pågår till den 6 april.

JONAS ANDERSSON

PETTER
TORSDAG 30 APRIL
ALE GYMNASIUM

– Elisabeth Ingvarsson visar sin konst– Elisabeth Ingvarsson visar sin konst
Kolossalt fin utställning i Lödöse

Elisabeth Ingvars-Elisabeth Ingvars-
son från Älväng-son från Älväng-
en ställer ut på en ställer ut på 
Lödöse bibliotek.Lödöse bibliotek.

Kossan 
Amanda har 
blivit konst-
nären Elisa-
beth Ingvars-
sons följesla-
gare genom 
åren. Sin 
första kossa 
ritade hon 
redan som ti-
oåring.
Foto: Jonas A

Lördag 28 marsLördag 28 mars
18år leg18 år leg
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