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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
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Vernissage

    Fri entré

Niklas karlsson
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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 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

Sommaren
med Göran
Söndag 11 okt kl 18

Entré 80:-

Sommaren med Göran utspelar sig 
under en sommar och kretsar kring 

Göran, en kärlekstörstande kille som 
söker efter kvinnan i sitt liv. Humor 
och romantik bland unga ängsliga 

innerstadsbor i Stockholm och 
överklassen i Göteborgs skärgård. En 
våt svensk midsommarhistoria som 
tar sin början i jakten på den stora 

kärleken och kuliminerar på Doddes 
klassiska årliga midsommarfest där 

intrigerna avlöser varandra

KOMMANDE

ÄLVÄNGEN. Det är nu hundra 
år sedan Älvängens mest berömda 
konstnär, Ivar Arosenius, gick ur 
tiden. Detta hedrar Repslagarmu-
seet bland annat med utställningen 
InspirArosenius. 

Ale, med omnejd, har många 
duktiga konstnärer och ett antal av 
dem medverkar i InspirArosenius. 
Temat för utställningen är inspi-
ration Ivar Arosenius, det vill säga 
konstnärerna ska var inspirerade av 
Ivar Arosenius konst. I övrigt är de 
fria att göra hur de vill.

Vi kommer att få se allt från 
skulpturer, akvareller, oljemål-
ningar, keramik, textilier, foton 

med mera. Uttryckssätten är 
många i denna vackra, trolska, 
sagoinspirerade utställning.

Konstnärer som deltar är Ida 
Sillén och Gösta Sillén (skulptur 
måleri), Päivi Auvinen (textil-
konstnär), Maria Kristiansson 
(olja och akryl), Helen Nork 
(akvarell och olja), Lotte Pile 
(måleri och skulptur), Sanna Nils-
son (keramik), Tobias Dahlin 
(foto), Iris Bokinge (akvarell), 
Yana Westberg (måleri och 
grafik).

Vernissagen äger rum på Aro-
seniusdagen, lördagen den 10 

oktober. Invigningstalare är Björn 
Fredlund, före detta chef för 
Konstmuseet i Göteborg.

Vernissagen av InspirArosenius 
startar upp Aroseniusdagen på 
Repslagarmuseet, då bland annat 
ett flertal andra utställningar 
kommer att visas. Mycket annat 
händer denna dag, såsom barn-
teater och annan underhållning. 
Sigun Melander och Björn Fred-
lund kommer att presentera sina 
nyutkomna böcker om Ivar Arose-
nius. Sigun Melander håller även 
ett föredrag om densamma.
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Ny utställning på Repslagarmuseet

InspirArosenius invigs på 
Repslagarmuseet lördagen 
den 10 oktober. Invigningen 
startar upp Aroseniusdagen 
som också bjuder på ett fler-
tal andra utställningar.
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www.canarias.es www.spain.info

Tenerife - vi bjuder på all inclusive när du bokar frukost 
Vid Playa de las Américas i exklusiva Fañabé bor ni förträffl igt i dubbelrum 
på VIP-våning på vårt förstklassiga paradhotell. Just nu kampanjpris - spara 
upp till 3370:- när du bokar all inclusive till frukostpris. Vi bjuder dessutom 
på fl ygtillägget och säkerthetsavgiften. Priser på www.solresor.se. 

Kampanj gäller avresor 3/1 - 31/1 från Landvetter

Fredagar & lördagar 
från kl 18.00

 Kom &
bowla hos oss!

Passa på att njuta 
av en bit mat 
och dryck i vår 
nyrenoverade 
bowlinghall

Nordmannatorget Kungälv 0303-163 45
www.nordmannabowling.se

ÄLVÄNGEN. På lördag firas 
Ivar Arosenius 100-års-
minne.

Det sker med vand-
ring till platsen för hans 
bostad, hyllningstal, musik 
och utställningar.

Som grädde på moset 
dyker konstnären i egen 
hög person upp…

Aroseniusdagen till minne av den 
produktiva konstnären Ivar Aro-
senius som gick bort i blödarsjuka 
för 100 år sedan firas i Älvängen. 
På förmiddagen samlas alla 
intresserade i Älvängens Folkets 
Hus för gemensam parad bort 
till Aroseniustomten. Där väntar 
berättelser av författarna Björn 
Fredlund och Sigun Melander 
som båda känner konstnärens alla 
sidor mycket väl. Dagen inleds 
med ett tal av Monica Samu-
elsson (S), ordförande i Utbild-
nings- och kulturnämnden.

Garnvindeskolan i Skepplanda 
visar sedan upp sin teater ”Katt-
resan” i Älvängens Folkets hus. 
På grund av det begränsade anta-
let platser råder det förköp.

På Repslagarmuseet invigs 
”InspirArosenius” – en konstut-
ställning med tolv lokala konstnä-
rer som inspirerade av den forne 
konstnären har skapat nya verk.

– Det händer mycket på museet 
denna lördag. Musikskolan upp-

träder, två nya böcker om Ivar 
Arosenius presenteras och elever 
från Ale gymnasium visar upp vad 
de har gjort. Vi kommer också att 
dela ut pris till bästa kostym – alla 
besökare som klär sig inspirerat 
från tidigt 1900-tal bjuder vi på 
fika och sedan utses som sagt en 
vinnare, berättar utställningens 
ansvarige, Lotta Berglöw.

Hon tycker att det är viktigt att 
sprida kunskapen om Ivar Arose-
nius.

– Han är en av de största och 
det handlar inte enbart om att 
han bodde i Älvängen under två 
år, utan han utförde också 1/3 av 
alla verk här. Det var en oerhört 
produktiv tid i hans liv, som tyvärr 
blev alldeles för kort, konstaterar 

Lotta Berglöw.
Det som kanske är mest spän-

nande är att Ivar Arosenius själv 
kommer att dyka upp under ett 
flertal tillfällen – en chans som 
knappast kommer tillbaka.

Aroseniusdagen i antågande

Följ skyltarna i kattens riktning så kommer du rätt på Aroseniusdagen som inleds vid Älvängens Fol-
kets Hus. Lotta Berglöw som är ansvarig för dagen och utställningarna som invigs på Repslagarmuseet i 
Älvängen har bråda dagar.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


