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ALAFORS. Lördagen den 
9 april blir det konsert med 
Blåsorkestern Larmet, kören 
Lerum Vocalis och Claes 
Änglar (bilden), en brass-
kvartett från Ale Kulturskola. 
Arrangemanget äger rum i 
Medborgarhuset, Alafors.

– Det blir en härlig musik-
mix och vi hoppas på mycket 
folk, säger Kent Carlsson, 
en av initiativtagarna.

– Larmet står som 
arrangör tillsammans med 
Folkets Hus i Ale och ABF. 
Fri entré gäller och i pausen 
kommer publiken att kunna 
köpa mat och dryck, säger 
Kent Carlsson.

Redan nu på lördag är 
Kent Carlsson i elden då 
Skepplanda Hembygds-
förening och Skepplanda 
Bygdegårdsförening gör ett 
gemensamt arrangemang. 
Bygdespelet ”Som dansen 

går” visas i storbildsformat i 
Skepplanda bygdegård.

Musikkonsert i Medborgarhuset

Charlies Änglar medverkar på den musikkonsert som äger Charlies Änglar medverkar på den musikkonsert som äger 
rum i Medborgarhuset lördagen den 9 april.rum i Medborgarhuset lördagen den 9 april.
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ÄLVÄNGEN. ”Tar du upp 
i dig det onda du möter 
var dag kommer du att 
vissna. Gör du något 
för att se det goda 
kommer du en dag att 
blomstra!”

Detta är ledord för 
Anki Knuts, skapare till 
Repslagarmuseets vår-
utställning.

En utställning som 
verkligen passar nu när 
våren står i sin vack-
raste skrud.

Utställningen visar under-
bara, vackra, skira tavlor 
drömskt målande på siden-
tyg med fritt broderi, där 
nålen och tråden har fung-
erat som pensel. Motiven är 
oftast små, det lilla vackra, 
kärleksfulla och längtans-
fulla. Anki försöker se och 
uppleva det stora i det lilla.

Anki Knuts är uppväxt i 
Ale kommun. Hon har bott i 
Göteborg, Kungälv och även 
i Norge under ett antal år. 
Sitt konstnärliga intresse har 
hon haft hela livet. Hon har 
gedigna utbildningar bakom 
sig, bland annat Högskolan 
för design och konsthant-
verk.

Anki har under många år 
inspirerat lärare och elever 
i skapande verksamhet och 
konstnärligt arbete.

– Det är så viktigt att 
arbeta med de konstnärliga 
ämnena i skolan och att upp-
muntra kreativiteten!

Hon har bland annat fort-
bildat de flesta lärare som 
arbetar i årskurs 1-5 i 
Lerums kommun, hur man 
kan arbeta med de estetiska 
läroprocesserna i matematik 
och svenska. Hon arbetar 
för närvarande på Nöding-
eskolan och på Kultursko-

lan i Lerum som konst- och 
kulturpedagog. Hon är tex-
tilkonstnär, men har arbetat 
med många olika tekniker 
såsom teckning, collage, 
akvarell, bildväv och fritt 
broderi. För närvarande 
arbetar hon mest med akva-
rell som hon använder som 
skiss till sina fria broderier. 
Hon har varit i Frankrike 
under några somrar och fått 
inspiration.    

I samband med utställ-
ningen visas originalakva-
reller ur boken ”Sjung och 
lek med Sally Säl” som är 
skriven av Peter Wiklund 
och Britt-Mari Näverbrant 
och illustrerad av Anki. Den 
1 maj spelas den som musik-
teater på Repslagarmuseet.

Vernissage sker söndag 
den 10 april.

Vårutställning på Repslagarmuseet
– Anki Knuts ser det stora i det lilla 

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Anki Knuts är skapare till Repslagarmuseets vårutställning, som har vernissage söndagen 
den 10 april.

THE CLOUD
BULLETPROOF VEINS
STEFANS: STILL BY MY SIDE
KINGS AVENUE, MISS ALBATROSS, WALKING DISORDER
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ALE GYMNASIUM
Lördag 30/4 19-01

VAR MED I UTLOTTNINGEN

AV EN SCOOTER!
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VÅRA ÖPPETIDER
Måndag - Torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22

VARMT
VÄLKOMNA!

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20


