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Goes 80’s

Arrangör

031-701 48 60
www.bestseller.se
www.onstage.se

Mediapartner

Johnny Logan [Irland]     Taylor Dayne [USA] Tommy Nilsson
Suzzie Tapper     Peter Johansson     Jessica Andersson     Lasse Karlsson

Se supershowen OnStage!
I år sätter vi upp en spektakulär show i 80-talets tecken.

Välj mellan trerätters supé, gourméttallrik eller enbart 
showbiljetter. Läs mer på vår hemsida: w w w.ons tage . se

E l le r  boka showbi l je t ter  d i rekt  på  t i cnet . se

0771-70 70 70

Göteborg

Scandinavium

26-27 november

www.solresor.seFör bokning ring 031-600 310

www.canarias.es www.spain.info

Lanzarote - semestervänligt med all inclusive
På vårt strandnära lägenhetshotell i Costa Teguise bor du strandnära i 
1-rumslägenhet i en mycket behaglig miljö med härligt poolområde. 

Barnpris mellan 20/11 och 11/12 5995:-
Pris gäller vid del i 1-rumslägenhet med 
avresa från Landvetter. Tillägg för havsutsikt. 

SURTE/LÖDÖSE. Muse-
erna i Göta älvdalen 
hade gott om unga 
besökare den gånga 
veckan.

Höstlovslediga barn 
erbjöds diverse roliga 
aktiviteter.

I Surte var det glas-
målning, i Älvängen 
slogs det rep och i 
Lödöse var det tema 
ben och arkeologins 
gåtor.

Museerna i Surte, Älvängen 
och Lödöse dukade upp med 
höstlovsaktiviteter i alla dess 
former. På Glasbruksmuseet 
arrangerades glasmålning i 
samarbete med ABF Sydväs-
tra Götaland.

– Jättekul, tyckte Sara och 
Linda samtidigt som de pens-
lade på sina glas med största 
noggrannhet.

Maria Kristiansson hade 
engagerats som ledare och 
berättade om tjusningen med 
just glasmålning.

– Färgerna som vi använ-
der oss av ska inte blandas 
med vatten. Det är lite speci-
ellt att måla på glas, man får 
göra lite längre penseldrag än 
vanligt. Resultatet blir oftast 
väldigt läckert. Fördelen är 
att konstverken kan brännas i 
en vanlig ugn, säger Maria.

Till våren kommer Maria 
Kristiansson att hålla en stu-
diecirkel för vuxna i glasmål-
ning.

– Det blir totalt åtta 
utbildningsträffar med start i 
februari, förklarar Maria.

På Repslagarmuseet i 
Älvängen höll Bernt Larsson 
traditionen vid liv. Repslag-
ning är ett årligen återkom-
mande arrangemang som 
lockar barn i olika åldrar.

På Lödöse Museum 
skedde pyssel av diverse slag. 
William, 5 år, var en av del-
tagarna.

– Titta här! Jag har gjort 
en bil.

Av röda och svarta skum-

gummibollar hade William 
skapat sitt egna konstverk 
som han stolt visade upp för 
lokaltidningens utsände.
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Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lovaktiviteter på museerna

Sara och Linda kom till Glas-
bruksmuseet för att måla 
på glas.

William, 5 år, visar stolt upp sitt konstverk som han 
skapat på egen hand på Lödöse Museum.

Ät 2 betala för 1

Varje fredag kl. 17-20


