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THE CLOUD
BULLETPROOF VEINS
STEFANS: STILL BY MY SIDE
KINGS AVENUE, MISS ALBATROSS, WALKING DISORDER
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LE KOMMUNA
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BILJETTER FINNS ATT KÖPA HOS:
LÖFTET, FRITIDSGÅRDAR & ALE BIBLIOTEK
FRÅN ÅRSKURS 7

ALE GYMNASIUM
Lördag 30/4 19-01

VAR MED I UTLOTTNINGEN

AV EN SCOOTER!

ALAFORS

Vårpremiär 
på Sjövallens Bangolf

Lördag 16 april kl 12.00

Vardag 17-21
Lördag 10-17

Öppettider

Söndag & 
helgdag 12-20

WWW.SJOVALLENSBANGOLF.SE

SPELA 2 
BETALA FÖR 1
Mot uppvisande av denna 
kupong i bangolfkiosken 

under april-maj månad. 

Klipp ut och tag med!
1 kup. gäller endast för 2 spelande

Västsveriges 
roligaste bana!
Klarar du ”Öresundsbron”, 
”Vinkelvåningen”, ”Tutten”, 
eller ”Flipperbanan”

Speltips på alla banor

3 bollar att välja på

Spikchans 
på ALLA banor

Kiosk med fi ka, 
GB-glass, dricka 
och godis

SURTE. En utställning 
om resandefolket och 
deras levnadsförhål-
landen i Sverige och 
genom tiderna.

Det är vad som visas 
på Glasbruksmuseet till 
och med den 27 april.

– Målgruppen är hög-
stadieelever och intres-
serad allmänhet, säger 
utställningsproducent 
Anna Sjölander.

”Jag har resande i mitt 
hjärta – om resandebyn 
Snarsmon” är en utställning 
i mindre format som upp-
märksammar resandefolkets 
livsvillkor och kultur genom 
tiderna. Den bygger på en 

utgrävning av resandebo-
platsen Snarsmon i norra 
Bohuslän, alldeles i närheten 
av den norska gränsen, och 
som Resande romers riks-
förening och arkeologer vid 
Bohusläns museum gemen-
samt utfört. 

– Utställningen sker i Väst-
arvets regi. Vi har tidigare 
besökt Kungälv och Ström-
stad. Efter Surte drarpro-
duktionen vidare till Herr-
ljunga bibliotek, säger Anna 
Sjölander.

Utgrävningarna i Snars-
mon skedde under perioden 
2004-2007. Totalt hittades 
elva husgrunder varav tre 
grävts fram.

– Man fann en del läm-

ningar. Föremål i form av 
grytor, flaskor och fat hitta-
des, förklarar Anna Sjölan-
der.

Som en koppling till 
utställningen arrangerar 
Kulturverket, i samarbete 
med Glasbruksmuseet och 
ABF Västra Götaland, en 
musikföreställning tisdagen 
den 26 april. Författaren 
Bennie Åkerfeldt berättar 
om sina rötter i resandefol-
kets Sverige, de som kallats 
”tattare”. Trubaduren Pelle 
Jageby sjunger visor om och 
av resandefolket. 

Jag har resande i mitt hjärta
– Ny utställning på Glasbruksmuseet

PÅ GLASBRUKSMUSEET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Anna Sjölander hoppas att många alebor kommer till Glasbruksmuseet för att ta del av ut-
ställningen ”Jag har resande i mitt hjärta – om resandebyn Snarsmon”.
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VÅRA ÖPPETIDER
Måndag - Torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22

VARMT
VÄLKOMNA!

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20


