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Pris per person i dubbelrum

1.349:-

Kör-själv-resor med

Kontrasternas stad Lund

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

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

BESTÄLL NU PÅ:

I hjärtat av Wismar
Pris per person 
i minidubbelrum

1.649:-
4 dagars semester på 4-stjärnigt 

centrumhotell i Nordtyskland

Alter Speicher Wismar ★★★★

Ankomst 2009: 

Ankomst 2010: 

3 dagars semester på 
4-stjärnigt centrumhotell i Skåne

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

Extradygn med frukostbuffé: 
Endast 899:-

RESPRISER & RESTIPS
WWW.HAPPYDAYS.NU

Grand Hotel Lund ★★★★

Ankomst 2009: 

Ankomst 2010: 

Hotel Lund

Alter Speicher Wismar

Du hinner fortfarande!

GULD KÖPES
Vi köper guld i alla former.
Kontakta oss för en påse

och få en skraplott i retur.

EuroGuld
www.euroguld.com

031-72 72 205

ÄLVÄNGEN. Sanna Nilsson, 
en etablerad keramiker från 
Lödöse, avslutar utställnings-
året på Repslagarmuseet med 
utställningen ”En skarv i mitt 
hjärta”.

Sanna har alltid fascinerats av fåglar 
och från hennes keramikverkstad i 
Lödöse har många fåglar fått lämna 
boet.

Sin lediga tid tillbringar Sanna 
gärna på Rörö, där finns det mycket 
skarv. En fågel som väcker starka 
känslor. På vissa orter har den blivit 
en plåga på grund av att den helt kan 
förgifta sin omgivning med träck, så 
är dock inte fallet i Bohuslän.

För Sanna är det en fascinera-
de fågel, som med sin långa hals har 
många uttryckssätt. Att studera en 
skarv är ett av naturens egna skåde-
spel som Sanna inte kan se sig mätt på. 
Ur leran har Sanna skapat en utställ-
ning med skarvar i alla möjliga format 
och uttryck. Ett besök på denna ut-
ställning är ett skådespel i sig själv som 
berör. Efter ha sett utställningen är 
det lätt att börja älska skarven.

Sanna är en Göteborgstjej, bosatt 
i Lödöse sedan 20 år. Sanna har alltid 
älskat att jobba med lera.

– Har man väl stoppat fingrarna 
i en lerklump går det inte att sluta, 
säger Sanna. 

De sista åtta åren har hon arbe-
tat som heltidskeramiker. På frågan 
kan du leva på ditt hantverk svarar 
Sanna:

– Det är inte inkomsterna som gör 
det utan utgifterna. Men det är värt 

uppoffringarna att få syssla med det 
man brinner för.

Leran som Sanna arbetar med 
är köpt, men på sista tiden har hon 
börjat experimenterat med leran ut-
anför huset.

Sanna tillverkar idag egendesigna-
de keramikprodukter. Allt bruksgods 
är tillverkat av stengods och glaserat 
med blyfri glasyr. I Sannas verkstad 
Rep & Lera utanför Lödöse hittar 
man allt ifrån fina muggar med repde-
korationer, smycken, fågelflaskor och 
djurflaskor för olja ,snaps med mera. 
Det går också att hitta underbar träd-
gårdskonst i form av fåglar och fan-
tasidjur. Sanna är idag represente-
rad i flera butiker och gallerier, men 
att besöka hennes verkstad utanför 
Lödöse är en upplevelse i sig själv.

Vernissagen äger rum onsdagen 
den 11 november. Invigningstalare 
är Tore Berghamn, vice ordförande i 
Utbildnings- och kulturnämnden.

���

Keramiker avslutar 
utställningsåret
– En skarv i mitt hjärta på Repslagarmuseet

En skarv i mitt hjärta är en utställ-
ning producerad av Sanna Nilsson 
från Lödöse.

I lördags bjöd Surte-Bohus 
Biblioteks- och kulturfören-
ing in till Bokens dag i Surte 
kulturhus. Fiskedamm, bok-
försäljning och servering 
stod på programmet. Det 
som tilldrog sig störst upp-
märksamhet var emeller-
tid barnteatern ”Mamma Mu 
leker”. Den unga publiken 
skrattade hjärtligt och en 
bättre start på dagen hade 
de svårt att tänka sig.

Foto: Jonas Andersson

Populär barnteater i Surte kulturhusPopulär barnteater i Surte kulturhus

På stora scenen:

Bröderna Haaks
På lilla scenen: 
Mange Olsson
DJ: Tompa
Supé från 19.00 
Efterinsläpp från kl. 21.00 
Åldersgräns 23 år

Hartsa dansskorna och leta fram 
 paljetterna! Fredag 30 oktober är det 
åter dags för Cat Club på Fars Hatt. 
Två scener med levande musik och två 
dansgolv med svängrum för såväl nya 
som gamla disco moves.

Vill du slippa kö, kom i tid!

Varmt välkommen till en kul kväll!

Tel. 0303-109 70    www.farshatt.se
Nästa Cat Club kör vi 27 november. Då står No Tjafs på scen.

Glitter! Neon! 
Spandex!

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 8 nov kl 18

Inglourious Basterds
Söndag 15 nov kl 15 matiné

G-Force

Äntligen
midsommar
Söndag 1 nov kl 18

Entré 80:-

Filmen handlar om fyra par som 
träffas för att fira midsommar i 

Trosa. Skärgårdsmiljö. Ett vackert 
sekelskifteshus på strandtomt, en svensk 
flagga vajar från en flaggstång framför 
huset. Vid den lilla träbryggan ligger en 
segelbåt förtöjd. Det här är skådeplatsen 
för vännernas årliga midsommarfirande 

hos Susanne och Emil. Sillunchen, bastun, 
femkampen och det nattliga nakenbadet 

är som vanligt förberett. Vännerna är 
samlade inklusive långväga amerikanska 

gästen Sam, Emils skådespelande vän 
från Staterna

KOMMANDE

astmaoallergiforbundet.se

Nickel-
allergisk? 
Eller rädd 
att bli?

Bli
medlem
du också

astmaoallergiforbundet.se

Är du 
allergisk 
mot
pälsdjur?

Bli
medlem
du också


