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ÄLVÄNGEN. Traditionen hålls vid 
liv.

Älvkultur är en höstaktivitet 
som har genomförts under en 
lång följd av år.

Till helgen är det dags igen 
då ett 40-tal konstnärer och 
hantverkare håller öppet hus för 
besökarna.

Konstvandringen arrangeras av Hand-
kraft ekonomisk förening med stöd av 
ett antal samarbetspartner, bland annat 
Ale och Lilla Edets kommuner.

– Älvkultur har blivit ett uppskat-
tat arrangemang och vi är väldigt glada 
över det intresse som visas från såväl 
besökare som konstnärer och konst-
hantverkare, säger informationsansva-
rig Eva Hagberg.

38 konstnärer och konsthantverkare 
från Frändefors i norr till Älvängen i 
söder håller sina ateljéer och verkstäder 
öppna i dagarna två, 18-19 september. I 
programmet för Älvkultur finns vägbe-
skrivning till respektive deltagare.

– Vi har väldigt många duktiga konst-
närer och hantverkare som definitivt är 

värda ett besök, säger Eva Hagberg.

Fascinerande
Längst söderut på Älvkulturs karta 
hittar vi Iris Bokinge, som är med 
för tredje gången.

– Tidigare hade vi en konstvan-
dring för Ale och Lilla Edet som 
inföll i maj, men Älvkultur är desto 
roligare eftersom den spänner 
över hela Göta älvdalen, förklarar 
Iris som själv kommer att visa och 
berätta om de akvareller som hon 
ställer ut.

– Att gestalta landskapets per-
spektiv har under lång tid fascine-
rat mig. Hur kan man fånga och 
tydliggöra detta? Landskapet som 
i sin mångfald skiftar med platser, 
tider och väderlek. Föränderligt, 
ständigt i rörelse, påminner det 
oss om vår egen föränderlighet, 
vår färd genom livet.

En samlingsutställning med 
verk från alla konstnärer och 
konsthantverkare visas på inom-
hustorget vid Handkraft i Troll-

hättan. Vidare ordnas ett konstlotteri 
med alster från tio deltagare.

– Vinstvärdet är hela 20 000 kronor. 
Lotter kan köpas på samlingsutställ-
ningen samt i ateljéer och verkstäder, 
avslutar Eva Hagberg.

Konstvandring i Göta älvdalen
– Till helgen arrangeras Älvkultur– Till helgen arrangeras Älvkultur

Iris Bokinge från Älvängen är en av de konstnärer som deltar i helgens konstvan-
dring.

En akvarell signerad Iris Bokinge.

Bilsemester med

www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84  
Telefonerna är öppna vardagar kl. 8-15.30.

Kom ihåg reskoden: AlekurirenBESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

3 dagars weekend på 3-stjärnig krog i Nordjylland

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

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x välkomstkorg med 
 mousserande vin, frukt 
 och choklad på rummet
• 1 x before dinner-drink
• 1 x 4-rätters lyxmiddag
 lördag kväll

Tylstrup Kro 
Krogen i stationsbyn Tylstrup i nord-
liga Danmark har sedan 1644 varit 
en naturlig mötespunkt på vägen 
till domkyrkostaden Ålborgs fart 
och fläkt. Idag är de vägresande 
utbytta med livsnjutare som gottar 
sig i krogens gemytliga inramningar 
med några avslappnande dagar. 
Den anrikt kungligt privilegierade 
krogen har 8 golfbanor inom en 
radie av en halv timme med bil – 
t. ex ligger Danmarks nya och kanske 
bästa golfbana i Brønderslev (13 km), 
och Blokhus banor kan kombineras 
med promenader vid det brusande 
Vesterhavet (25 km). 

Ankomst: Fredagar  t.o.m. 12.11 
2010 samt 7/1-17/6 2011.
Extra ankomst: 
Höstlov: 15.10.-22.10. 2010.

Inkluderar endast slutstädning.

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 3 x 3-rätters middag
• 1 x välkomstcocktail i 
 restaurang Le Chateau

Semester på 
renässansslott

Schlosshotel Schkopau 
Precis som i sagans värld ligger det 
mittyska renässansslottet Schkopau 
i en härlig slottspark med ståtliga 
paviljonger och en vacker sjö som 
inramning. De 1000 år gamla murar-
na som omringar slottet vittnar om en 
förtid som medeltidsfästning. Slottet 
blev renoverat 2001 och bjuder på 
modern komfort samtidigt som man 
har bevarat den traditionella slottsele-
gansen och den historiska atmosfären 
som de adliga familjerna har berikat 
slottet med genom fl era generationer. 
Här kan ni i fyra dagar leva som adeln 
och utforska slottets hemligheter. Gå 
på upptäckt i salongerna i den välvda 
vinkällaren “Zum alten Ritter”, koppla 
av i baren vid den öppna spisen eller 
segla en tur i slottsparkens sjö. 

Ankomst: 
Söndagar och måndagar t.o.m. 
13.12.2010.

Pris per person i dubbelrum

1.349:-

Pris per person i dubbelrum

1.699:-

4 dagar på 4-stjärnigt slottshotell i Sachsen-Anhalt

Lyxweekend 
på dansk krog

Enkelrum och avbeställningsskydd kan köpas till. 
Expeditionsavgift 79:- tillkommer.

Extranatt inkl. 
frukostbuffé

Endast 499:-

Få gratis vin, 
när du bokar semester

(vouchervärde ca. 160:-). Se mer på: 
www.happydays.nu

BONUSPRESENT

Schlosshotel Schkopau

Tylstrup Kro

BRA BARNRABATT 

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

GÖTE BORG – K IE L

TillfälliTillfälligt t 
avbrott!avbrott!

Tysklandskryss

fr995:-
per person

Njut av god mat, bar-mingel Njut av god mat, bar-mingel 
och shopping, sov gott i och shopping, sov gott i 
våra sköna DUX-bäddar. våra sköna DUX-bäddar. 
Två kvällar ombord och en Två kvällar ombord och en 
heldag i Tyskland innebär heldag i Tyskland innebär 
t ex att när du reser ut på t ex att när du reser ut på 
lördag kväll kommer du lördag kväll kommer du 
hem på måndag morgon. hem på måndag morgon. 

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

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

Sön 26 sept kl 14
Entré 60:-. Lämplig ålder 4-9 år.
Biljetter: Skepplanda Bibliotek, 
Allans Bokhandel, Nols Folkets 

hus, Medborgarkontorert 
och biblioteket Nödinge, 

Medborgarhuset bio Alafors 
(från 13.00)

I Sjörövarresan får vi hänga med 
piraterna Tompa & Mackan när 
de reser runt i världen. De träffar 
konstiga djur, roliga gubbar och 
hamnar på flera olika spännande 
platser i sina försök att undvika 
den hemska Kapten Buster. Och 
vart de kosan styr? Det bestämmer 
barnen!

SJÖRÖVARRESAN
MED LONGKALSONG

FAMILJEFÖRESTÄLLNING


