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LÖDÖSE. Min djuriska 
park.

Det är namnet på 
årets sommarut-
ställning på Lödöse 
museum, som invigdes 
i lördags.

Nu på torsdag är 
det premiär för årets 
musiksommarkvällar 
på Ljudaborg då Kollek-
tivet intar scenen.

I lördags var det invigning 
och tillika vernissage för Min 
djuriska park. Utställningen 
pågår till 21 augusti.

Besökarna välkomnas 
till en fantastisk djurpark 
där de möter ett 40-tal djur 
sammanfogade av vardagli-
ga prylar som vi människor 
omger oss med. Varje individ 
får sin unika karaktär av sina 
material, som skoblock, vär-
meradiatorer, damunderklä-
der, brandbyxor och bildäck.

Djurparken utmanar det 
mänskliga seendet och visar 
på materialens laddning. 
Men stor fantasi och krea-
tivitet visar utställningen på 
hur nya former och karaktä-
rer kan uppstå ur material och 
föremål som vi vanligtvis inte 
tänker på. Vår omgivning är 

inte alltid så småtrist som den 
ibland kan ge sken av...

Utställningen är skapad 
av konstnären Eric Lang-
ert som på invigningen be-
rättade om sin djuriska park. 
I samband med utställning-
en öppnade också ett retur-
pyssel för barn som kan göra 
djur i olika former av sånt som 
annars hade hamnat på sop-
tippen.

Årets musiksommarkvällar 

på Ljudaborg inleds på tors-
dag med Kollektivet – ”Låtar 
du glömt att du minns” fram-
förda av Mikael Karlsson 
och Thomas Dahllöf, båda 
bosatta i Prässebo. 

Thomas är känd från co-
vergruppen The Killarna och 
Spökligan som bland annat 
hade Julkalendern på TV för 
några år sedan. Mikael ingår 
i gruppen Lajv som nyligen 
medverkade i TV4:s pro-

gram ”Fyra Bröllop”. Nu har 
de båda slagit sina påsar ihop 
och arrangerar en konsert på 
Ljudaborg bakom Lödöse 
Museum. Många goa låtar 
och mycket ös utlovas! 

Sommarutställning på Lödöse museum

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Min djuriska park heter den sommarutställning som invigdes på Lödöse Museum i lördags. 
Utställningen pågår fram till 21 augusti.                                                        Foto: Eric Langert

– Och musikkvällar på Ljudaborgllar på Ljudaborg

www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84

Telefonerna är öppna 
vardagar kl. 8-15.30
och helger kl. 10-15.

BESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

4 dagar på 4-stjärnigt hotell i Tyskland

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

Ringhotel Zum Stein Wörlitz ★★★★

Välkommen till en av de mindre, 
men mest historiefyllda städerna i 
Tyskland – Wörlitz. Här bor ni 4-stjär-
nigt mitt i centrum i en väldigt vacker 
och tysk, klassisk byggnad där ni om 
morgonen blir serverade en stor fru-
kostbuffé som ger er en riktigt god 
start inför dagens utflykter. Gå t.ex. 
på upptäcktsfärd i vackra Wörlitz, 
med alla parker, bäckar och broar 
– och husen i Bauhaus-stil. Här kan 
ni ta en promenad i en av Tysklands 
allra vackraste landskapsparker, 
Wörlitzer Park med slott, UNESCO-
listad och har mer än 17 små broar, 
var och en byggda i sin egna stil och 
med olika betydelser. I den sydöstra 
delen finner ni den konstgjorda och 
välvda kammaren med statyn av 
nymfen Egeria. Och så kanske en 
båttur längs kanalerna i en gondol 
kan locka?

Orörd sommaridyll
i Alperna

Hotel Mohnenfluh ★★★

Turen in genom bergsklyftan som för er 
till den lilla alplandsbyn Schröcken, är 
ert första möte med den oförfalskade 
alpidyllen som blir ramen för sommar-
semestern i Österrike. Efter 5 km blir 
stadens karaktäristiska spetsiga kyr-
kotornen synliga, och man kan före-
ställa sig hur den lilla kyrkklockan låter 
när den klingar över bergstopparna i 
denna lilla idyll, som är känd för att 
vara en av de vackraste naturpärlorna 
i Bregenzerwald. Alldeles nedanför 
kyrkan ligger ert mysiga hotell, där de 
österrikiska traditionerna lever kvar, 
blomsterlådorna pryder fasaden och 
elden sprakar i kaminen varje kväll.

Ankomst:
Lördagar 11/6-20/8 2011. 
OBS: Kuravgift på 1,9 EUR per person per
dygn (barn 4-13 år 0,5 EUR) ska betalas
direkt på hotellet.

Pris per person i dubbelrum

1.949:-

Pris per person i dubbelrum

2.949:-

8 dagar på 3-stjärnigt hotell i Schröcken, Österrike

Wörlitz 
– ”Anhalts Venedig”

Enkelrum och avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 betalande vuxna.
Expeditionsavgift 79:- tillkommer.

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

Ankomst:
Valfri t.o.m. 21/12 2011.

Hotel Mohnenfluh
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NYHET!
Efter en stark önskan från våra kunder:

Ringhotel Zum Stein Wörlitz

 

Den 25 maj var det dags 
för vårens sista månadsmö-
te. Detta förgylldes av den 
bohuslänska duon bestående 
av Eva Jarnedal och Janne 
Magnarsson. Som inled-
ning bjöd de på Drömmens 
skepp med text av Bo Zet-
terlind. Öbarnas tolkning 
av den försatte oss genast i 
skön stämning.

Eva och Janne fortsat-
te med flera melodier, som 
Janne skrivit både text och 
musik till. Ofta skildrades 
livet i vardagen. Eva sjöng 
med sådan inlevelse att man 
riktigt kunde leva sig in i 
händelserna. Hennes härli-
ga röst förstärktes av Jannes 

följsamma ackompanje-
mang, för det mest på gitarr 
men även på dragspel eller 
munspel. Visan om Examen 
var verkligen passande en 
dag som denna. Många 
kände säkert igen sig, kanske 
anade lite blomdoft.

Evert Taube bodde tidvis 
hos Evas morföräldrar på 
Ängön. Där fick han inspi-
ration till många av sina me-
lodier. Brudvals var en, Så 
skimrande var aldrig havet 
en annan. Den senare fram-
fördes så vackert att man 
nästan fick gåshud

Efter ett mycket välkom-
ponerat program med sköna 
framföranden och härligt 

mellanprat 
avslutade 
Öbarna Eva 
och Janne 
med Inbju-
dan till Bo-
huslän. 
Vilken mu-
sikalitet!

Lite in-
formation 
följde efter 
kaffet. In-
samlingen 
till de kast-
lösa i Indien 
gav 4 472 
kr. Susan-
na Helldén 
berättade att 
Fadren av 
Strindberg 
kommer upp 
på Teater 
Tofta herr-

gård i sommar. Kaffekom-
mittén avtackades. Med 
blommor tackades Sture för 
allt arbete i Aktiva. Platser 
finns på resorna till Hälsing-

land, Skottland och Kina.
Med önskan om en skön 

sommar avslutade Sture 
mötet.

Inga Isaksson

Terminsavslutning med Öbarna

Janne Magnarsson och Eva Jarnedal utgör Öbarna som gäs-
tade Aktiva Seniorers våravslutning.

Arkivbild: Jonas Andersson
FREDAG 10 JUNI
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