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Det är 100 år sedan Älvängens stora konstnär gick ur tiden.
Hans minne hedrar vi med Aroseniusdagen den 10 oktober

Repslagarmuseet bjuder alla deltagare som är tidsenligt klädda på
kaffe och bulle. Klä dig som på 1900 talets början eller som i

 Kattresan. Var en katt eller krokodil eller Lillan m.m.

AROSENIUSDAGEN

 LÖRDAGEN 10 OKTOBER

Frågor
Frågor:

lotta@repslagarbanan.se   0303 74 99 10
www.repslagarbanan.se

Klä dig som på
Arosenius tid och bli

bjuden på fika.
Pris för bästa

kostym

Vinnarna utses på Repslagarmuseet  Kl 13.00

Alla utklädda inbjuds att delta i paraden kl 10.00 från Folkets hus Älvängen
till Ivar Arosenius tomt. Där ni kanske möter Ivar själv.

För detaljerat program se annonsen intill

ww

Lördagen den 10 oktober
11.30     Museet öppnar
12.00     Vernissage InspirArosenius

14.30    Den lyckliga familjen

  13.15     Bokpresantation, signering

Föredrag av Sigun Melander

12.30     Ivar Arosenius himself
13.00     Prisutdelning bästa kostym

14.15   Kattresan i toner
en elevkomposition

Aroseniusdagen

Ca
fé

Möt Ivar Arosenius

Fri Entré

    www.repslagarbanan.se                            0303 74 9910

Kl 10.00  Parad från Folkets hus till Arosenius tomt
Kl 11.30  Garnvindeskolan visar Kattresan på
                 Folkets Hus

 Biljetter: 20 kr Replagarmuseet

BOKFÖRSÄLJNING

Älvängen

Anton Rasmussen
Bild:

ÖVRIGT: Ale skolor visar
Broderiutställning, bidrag från årens
teckningstävlingar, Serieteckningsutställning,.
Videoanimation sagan om Trollkarlen och
Kvinnofågeln .m.m

Fiskdamm

Ivars barnfrågetävling

         Priser

InspirArosenius

Konstutställning med lokala konstnärer
Tema Ivar Arosenius

10.10-8.11

Aroseniusdagen
Lördag 10.10

kl 12.00

REPSLAGARMUSEET ÄLVÄNGEN

www.repslagarbanan.se                                0303 74 99 10

Lotte Pile
Sanna Nilsson
Eleonor Holst

Karoline Lenhult
Tobias Dahlin
Iris Bokinge

Ida Sillén
Gösta Sillén

Päivi Auvinen
Maria  Kristiansson

Yana Westberg
Helen Nork

Vernissage

    Fri entré

Niklas karlsson
Madenskolan 5a

Beteendevetare
Relationsrådgivning

Mejselv 2•Stenungsund (bredvid Sv. Bilprovn.)
Tel: 0303-65780

Privat läkar-
mottagning

För företag och privatpersoner
Hälsoundersökningar

Vaccinationer: TBE-, rese- m.m. 
Drop in för vaccination tis. och tors. kl. 17-20

Intyg. Körkort, ”oljeplattform”, sjöfart, 
försäkring, härdplast, adoption, aupair m.m.

SURTE. Äntligen är turen 
kommen till de allra yngsta.

”Kan själv!” heter den 
utställning som visas på Glas-
bruksmuseet och som vänder 
sig till barn i åldern 0-3 år.

– Med utställningen vill vi 
synliggöra de minsta barnen 
och deras rätt till kultur, säger 
Ida Lagnander på Västarvet.

”Kan själv!” invigdes på Lödöse 
Museum och har sedan vandrat runt 
under cirka ett års tid. Utställningen 
har blivit mycket uppmärksammad 
och uppskattad av såväl barnen själva 
som av deras föräldrar.

– Responsen har varit enorm. Jag 
har fått ta emot oerhört många mejl 
och inlägg på min blogg från vuxna 
som varit med sina barn på utställ-
ningen. De har förstått poängen att 
utställningen är till just för barnen och 
deras behov, säger Ida Lagnander.

Observerade barnen
Under en koncentrerad period besökte 
Ida Lagnander en förskola i Väners-
borg. Hon hade med sig olika musei-
föremål som hon placerade ut i lekmil-
jön. Genom att observera barnen, dels 
genom att filma leken men även med 
hjälp av fotografier, såg Ida vad som 
attraherade förskoleleverna.

– Hur undersökte och utforskade de 
prylarna? Vad håller dem igång? Detta 
fick jag svar på. Jag överlämnade sedan 
mitt material till formgivaren Lena 
Stammarnäs, vilket så småningom 
mynnade ut i den här utställningen, 
säger Ida.

– I barnkonventionen står det att 
barnet har rätt att till fullo delta i det 
kulturella och konstnärliga livet och 
ska erbjudas lämpliga och lika möj-
ligheter för kulturell och konstnärlig 
verksamhet. Det betyder att vi ska 
erbjuda de riktigt små barnen kul-
turupplevelser, som är gjorda just för 

dem.
Hur ser vuxna på barnens lek? I 

utställningen finns information om 
forskning kring de minsta barnens sätt 
att skaffa sig erfarenhet och upptäcka 
sammanhang.

– Ida arrangerar fortbildningsda-
gar för förskollärare vid ett par olika 
tillfällen. De får sedan möjlighet att 
komma tillbaka med sina barngrup-
per. Nu på söndag och torsdag 8 okto-
ber ges allmänheten chansen att träffa 
Ida, säger Ragnhild Kappelmark på 
Glasbruksmuseet.

Utställning för de allra 
yngsta barnen
– ”Kan själv!” visas på Glasbruksmuseet

Ida Lagnander från Västarvet välkom-
nar de allra minsta barnen till en kul-
turhistorisk upplevelse på Glasbruks-
museet i utställningen ”Kan själv!”.

I SURTE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se Film är större än TV!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96. 

E-post: folkets.hus@telia.com

www.alefolketshus.se

Söndag 11 okt kl 18
Sommaren med Göran

Söndag 18 okt kl 13 & 17
Ice Age 3

Fredag 23 okt kl 19
Flickan som lekte

med elden (Stig Larsson)
Söndag 25 okt kl 18

Flickan som lekte
med elden

Harry Potter
och halvblodsprinsen

Söndag 4 okt kl 13 & 17
Entré 60:-

Regissören David Yates har än 
en gång viftat med sitt trollspö 

och gjort ”Harry Potter och 
Halvblodsprinsen” till en magiskt 
storslagen succé. Det är mörkare, 
våldsammare och sorgligare än på 
länge och det är hur bra som helst.

KOMMANDE

Upptäck Njutomlands!
 GÖTEBORG – FREDERIKSHAVN • VARBERG – GRENÅ

Boka på stenaline.se, 
031-704 00 00 eller din resebyrå. 
Boende i samarbete med Sembo.

Du är värd en resa Njutomlands
Just nu många bra erbjudanden som t ex 2 för 1 på utvalda 
hotell och restauranger, populära museum, attraktioner 
och spa. 
Prisexempel Lillsemester Frederikshavn fr 734:-pers 
Specialpris på Scandic Stena Line Hotel Frederikshavn när 
badlandet renoveras. Just nu! 3 rätters Njutomlands meny 
inkl vin DKK 368. I Lillsemesterpriset för 2 pers 1468:- ingår 
båtresa t/r fr 520:- och 1 natt i dubbelrum fr 948:-

Bokningsavgift vid personlig service. 

2 för 1
på restauranger, hotell, spa och attraktioner i Danmark

Upptäck Njutomlands!


