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Fortsätt fi ra 
dagen efter!

På juldagen kör vi årets sista CatClub. 

Förutom glada återseenden bjuder vi på 

musik, dans, mat och lite extra hög 

stämning, dagen till ära!

Stora scenen: JC-Band

Lilla scenen: DUON

DJ: Tompa

Entré inkl. buffé: 250 kr 
Buffébiljetter släpps måndag 13 december

Eftersläpp från kl: 21.00: 150 kr

Åldersgräns: 23 år

 Torget 2,   442 31 Kungälv    

0303-109 70, www.farshatt.se
 

Välkommen!

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

KOMMANDE

www.alefolketshus.se

NARNIA

Harry Potter 
och dödsrelikerna: Del 1

Ons 5 jan kl 18
 Entré 80:- &

Tors 6 jan kl 15
Matiné. Entré 80:-

Sön 16 jan kl 18  
Entre 80 kr. Från 11 år

Kung Caspian 
och skeppet 
Gryningen

SURTE. Vackra mål-
ningar i olja och akva-
rell visas på Surte bib-
liotek året ut.

Det är Ulla Stålham-
mar som visar upp ett 
axplock av de konst-
verk hon producerat 
från sent 70-tal och 
fram till nu.

– Detta är min första 
utställning någonsin, 
säger Ulla.

Hon vill inte kalla sig konst-
när utan föredrar benäm-
ningen hobbymålare. Be-
traktaren kan emellertid inte 
urskilja om det är en amatör 
eller ett proffs som hängt upp 
sina alster.

– Jag tycker det är fantas-
tiskt roligt att måla. Det är 
en slags terapi. Du blir helt 
uppfylld med det du håller på 
med och det går inte att tänka 
på någonting annat. Du fylls 
också av tillfredsställelse när 
en målning är klar och den 
blir så bra som du hade hop-
pats, säger Ulla.

Ulla Stålhammar har gått 
ett par kurser i oljemålning 
och det är den tekniken hon 
har använt sig av fram till i år.

– Då började jag måla ak-

varell. Det är betydligt svåra-
re, men jag såg det som en ut-
maning. Nu är det bara akva-
reller som gäller.

I tisdags kväll var det ver-
nissage och många besöka-
re kom för att ta del av de 16 

alster som Ulla Stålhammar 
valt ut.

– Jag blev förstummad 
över att det kom så mycket 
folk. Det var verkligen roligt, 
säger Ulla.

Kan det rentav bli fler 

utställningar för din del i 
framtiden?

– Det är inte omöjligt.

Konstverk från fem decennier
– Utställning på Surte bibliotek

I SURTE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ulla Stålhammar visar just nu en utställning i olja och akvarell på Surte bibliotek.

Julgrans
plundring

Söndagen den 9 januari 2011, kl 15-17
Folkets Hus, Nol

Tiden går fort och direkt efter helgerna är det dags för vår 
traditionella  Julgransplundring. Det brukar vara en uppskattad 

tillställning. Ta med barn och barnbarn.

Musik och dans kring granen!

Servering, lotterier.

Godispåsar till alla Barn, Det kostar inget!

Anmälan till expeditionen: tel 0303-74 21 13 

eller e-post: ale.arbetarekommun@swipnet.se

Musik: Vincent och Carina
Gåtan med 

Alzheimers sjukdom
kan vara löst 
inom tio år.

För att lyckas med detta behöver 

hjärnforskningen mer resurser. 

Hjärnfondens Postgiro 901125-5.

Bankgiro 901-1255.

Stöd hjärnforskningen!


