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Måla é livet!

Konstutställning 
på Repslagarmuseet i Älvängen

Utställningen pågår 21/2 -21/3.
Öppet tis-fre 10-15 och sön 12-15.

Välkommen

Ulla Jakobsson och Carina Franzén

Vernissage
söndagen den 21/2 kl:13:00.

ULLA JAKOBSSON CARINA FRANZÉN

SURTE. – En varm 
utställning i kalla tider.

Det sade Stina-Kajsa 
Melin när hon invigde 
”Ett rum fyllt av 
kärlek” på Glasbruks-
museet.

Elever från Skolsti-
gens förskola och 
Surteskolan har till-
sammans givit sitt 
perspektiv på ämnet 
kärlek.

Det var Tanja Wångblad, 
barnskötare på Skolstigens 
förskola, som tog initiativet 
till utställningen.

– Vi skulle ha kärlek som 
tema på förskolan och då frå-
gade jag om Surteskolan var 
intresserade av att vara del-
aktiga i det arbetet, förklarar 
Tanja och fortsätter:

– Jag ville göra en utställ-
ning i samband med Alla 
hjärtans dag. Det har blivit en 
dag när folk köper en massa 
saker. Kärlek handlar dock 
om något annat.

I tisdags eftermiddag var 
det vernissage med invig-
ningstal av Alebyggens ordfö-
rande, Stina-Kajsa Melin.

– Vilket fantastiskt engage-
mang ungdomarna har visat. 
En kärleksfull utställning som 
jag hoppas att många vill ta 
del av.

Vänner, husdjur, mamma, 
pappa och kramar. Det är 
några exempel på vad för-
skoleeleverna associerar till 

kärlek. Ett vackert lapptäcke, 
gjort av eleverna i årskurs 4-
6, ingår också i utställningen. 
Beskrivningen är kort och 
gott: kärlek ger värme.

Dikter
Dikter förekommer också. 
Lokaltidningen återger här 
vad en av eleverna skrivit:

”Hjärtat bankar hela tiden, 
jag känner det. Jag önskar att 
jag kunde kolla inuti mig själv. 
Tänk om man skulle kunna 
leva inuti sig själv. Det vore 
väldigt häftigt att göra det.”

– Jag är otroligt stolt över 

barnen och deras kreativitet. 
Temat tar inte slut efter utställ-
ningen. Det är en naturlig del 
i vår dagliga verksamhet; att 
visa hänsyn, omtanke, bry sig 
om varandra, respektera var-
andra, tolerans för olikheter 
och så vidare. Vi ville bara 
belysa ämnet på detta sätt och 
flytta ut det i samhället. För 
alla behöver vi kärlek, avslutar 
Tanja Wångblad.

Kärleksfull utställning i Surte
– Hjärtligt och kreativt temaarbete

Vinterhjärtan visades i utställningen på Glasbruksmuseet.

Invigningstalare var Alebyggens ordförande, Stina-Kajsa Melin.

NÖDINGE. En av teater-
världens mest älskade 
komedier kommer till 
Ale gymnasium. 

Tisdagen den 9 mars 
visas ”Skaffa mig en 
tenor” i teatersalongen.

Det bjuds en osannolik Tony-
belönad historia i rasande 
tempo om en försvunnen 
operadiva som plötsligt blir 
två! På scenen ser vi Ulf 
Brunnberg i rollen som den 
hårt prövade operadirektö-
ren Clas Velander som för-
lorar sin storstjärna. Vid hans 
sida

står Ulf Dohlsten, i rollen 
som operastjärnan Merelli, 
samt Caisa-Stina

Forssberg som porträtt-
terar hans autografjagande 
beundrarinna Lotta (tillika

direktörens dotter och 
Max fästmö).

Vidare medverkar Ann-
Sofie Kylin (sopranstjärnan 
Diana), Ola Hedén (Olle, 
hotellets piccolo), Catherine 
Hansson (teaterstyrelsens 
ordförande Julia), Håkan 
Brink (operadirektörens 

sjungande assistent Max) 
och Petronella Löfstrand 
(stjärntenorens fru Maria).

För regi står Anders Ald-

gård som i mars 2009 belö-
nades med en Guldmask för 
sin regi av The Producers.
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”Skaffa mig en tenor” 
till Ale gymnasium
– Älskad komedi med stjärnstatus

Det blir gott om teaterstjärnor på Ale gymnasiums scen när 
”Skaffa mig en tenor” visas tisdagen den 9 mars.

Läs mer om våra lustjaktsteman och boka 
på www.stenaline.se/tysklandskryssar, 
031-704 00 00 eller hos din lokala 
resebyrå. Bokningsavgift tillkommer 
vid personlig service.

GÖTE BORG – K IE L

Nöjeshotellet  
 Avgång fredagar 19.00

Lustjakten

fr1495:-
per pers. Två kvällar 

ombord och en 
heldag i Tyskland

Lustjakten – nöjesweekend Lustjakten – nöjesweekend 
med full fart på två dans-med full fart på två dans-
golv. Fredagar 12/3–28/5 golv. Fredagar 12/3–28/5 
(ej 30/4).(ej 30/4).

PÅ GLASBRUKSMUSEET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se


