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Pris per person i dubbelrum

1.199:-

Kör-själv-resor med

Exklusiv weekend i Jönköping

www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84
Öppet vardagar kl. 8.00 - 15.30 

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

BESTÄLL NU PÅ:

Lägenhet i Köpenhamn

Extradygn med halvpension: 
Endast 699:-

Pris per person i hotellägenhet

1.399:-
3 dagars semester på 

3-stjärnigt hotell i centrum

Hotel G ★★★

Valgfri ankomst 

3 dagars weekend på 
4-stjärnigt hotell vid Vättern

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis 

i förälders säng.
Max. 2 barn 6-14 år 949:- 

i förälders rum.

Som läsare av Alekuriren får du 
dessa speciella läsarerbjudande.
Uppge reskoden vid beställning 
– så får du automatiskt rabattpriset.

Extradygn med halvpension: 
Endast 699:-Barnrabatt:

Max. 1 barn 0-5 år gratis 
i förälders säng.

Max. 2 barn 6-14 år ½ pris 
i förälders rum.

RESPRISER & RESTIPS
WWW.HAPPYDAYS.NU

Elite Stora Hotellet ★★★★

Ankomst:

Elite Stora Hotellet

Älvängen

10.00    Parad från folkets hus till
             Arosenius tomt

11.30    Folkets hus - teater

11.30    Repslagarmuseet öppnar
               

www.repslagarbanan.se 0303 74 99 10

Kattresan uppförs av Garnvindeskolan
åk 2 o 3. Biljetter 20 kr
Förköp Repslagarmuseet

Ur programmet 
InspirArosenius - Konstutställning
Boksignering nya Aroseniusböcker
Föreläsning Sigun Melander
Kattresan i toner - elevkomposition
Utställningar från Ale kommuns skolor
För barnen:
Kattresan på video
Barnfrågetävling
Fiskdamm
MÖT IVAR HIMSELF

Bild:Bild:
Anton RasmussenAnton Rasmussen

Aroseniusdagen
Lördagen den 10 oktober

Gratis fi ka till
alla som är 

tidsenligt klädda 
1900- talets början 

eller efter Katt-
resan. Priser

NÖDINGE. Förra 
veckan invigde Göte-
borgs konstmuseum 
sin utställning om Ivar 
Arosenius.

En del av utställ-
ningen har elever på 
det Estetiska program-
met i Ale gymnasium 
ansvarat för.

Deras verk är inspi-
rerade av den stora 
konstnärens alla verk.

Sigun Melander, konstkän-
nare och författare, ställde 
för två år sedan en fråga till 
Ale gymnasium om huruvida 
det fanns intresse av att med-
verka till en utställning om 
Ivar Arosenius på Göteborgs 
konstmuseum. Efter ett års 
arbete med att studera Aro-
senius många bilder och med 
detta som inspiration skapade 
något eget har elever i ES3A 
givit liv åt utställningen.

– Resultatet blev väldigt 
bra. Det tog lite tid innan vi 
kom igång. I början kändes 
Arosenius konst inte alls in-
spirerande, men ju mer vi 

lärde om honom ju mer för-
stod vi hans konst. Det finns 
alltid ett budskap och mycket 
av det han försökte förmedla 
är fortfarande aktuellt, säger 
en av eleverna, Michaela Sö-
derberg.

Uppdraget var att låta sig 
inspireras av Arosenius och 
sedan försöka sätta in hans 
verk i ett nuvarande per-
spektiv.

– Det mesta handlar om 
förtryck, orättvisor och dub-

belmoral. Det har vi försökt 
spegla på olika sätt i vår ut-
ställning, säger Erika Hå-
kansson, en annan av de 
medverkande eleverna.

Anita von Porat har varit 
ansvarig lärare för kursen

– Jag tror att det har varit 
nyttigt för eleverna gå in i en 
konstnärs liv. Vi har kommit 
Arosenius väldigt nära och vi 
har haft många bra diskus-
sioner. Han är en av många 
konstnärer som har fått sitt 
erkännande efter sin död. 
Varför är det så? Vilka slår 
igenom och vilka slår inte 
igenom? Eleverna har varit 
ambitiösa och resultatet talar 
för sig själv, säger hon.

Esteternas utställning om-
fattar bland annat collage, 
skulpturer och animerad film. 
Allt finns att beskåda fram 
till 22 november i Göteborgs 
konstmuseum. Till animatio-
nen ”Trollkarlen och kvin-
nofågeln” har eleven Niklas 
Borg komponerat musiken. 
Några av förra årets natur-
vetare har också bidragit till 
utställningen med så kallade 
tittskåp. 

Det finns mycket att finna 

bakom Ivar Arosenius ridå. 
Eleverna i Ale gymnasium 
har funnit en hel del.

– I efterhand känns det 
väldigt naturligt att vi ska 
jobba med Ivar Arosenius. 
Hur många kommuner har 
en sådan kulturskatt? säger 
lärare Anders Nilsson.

Ale gymnasiums bidrag till 
Göteborgs konstmuseum
– Estetelever ställer ut inspiration av Ivar Arosenius

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Esteter i Ale gymnasium har medverkat i utställningen om 
Ivar Arosenius på Göteborgs konstmuseum. Erika Håkans-
son, Simon Nyberg, Michaela Söderberg och Anna Röding är 
några av dem.

Ivar Arosenius dog i blödar-
sjuka. Hans kamp mot sjuk-
domen och många brustna 
hjärtan har Michaela Söder-
berg inspirerats av. Här är 
ett av hennes verk.

Budskapen som Ivar Aro-
senius försökte förmedla är 
fortfarande högaktuella och 
sprids bland annat i media. 
Ett collage illustrerar detta 
faktum.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!


