
2011  |   vecka 38  |   nummer 32  |   alekuriren 23

��������	
�
�������

������
�
�����	�
����
��
�����
��������������	
���
�����
	��
�������������



��������
���
��	����
�������
���
�����
��
������
	��
������

����������
��
��
����
������
���
������
���
�����	����


�
������	��
 ��
����
��
!!!������������"��������


��������	

#�
��������
�����
	��
�������$
����
	��
����$
�����
		�
������������ %�����������������
�

�������
#���
���
������
�
��������
�����������������
����������������������


&������
���������������$
�'
(���

#����	��)

������������������ ����� 
�������	
��
�����	������
��������	�������������������		��		������	�
�
	�������������������	��
 ���!���"�#����	#�����$����������� �	����	
%&�'
 ������
��
���	(����)����	��(�*������ ����	������� �	��(

*�������
��������
��

+�����
,���
*+
��-
.�
/���������

En busslast medlemmar från Arosenius 
konstförening reste i helgen10-11 september 
till tre mycket sevärda mål vad gäller konst 
och kultur. Karin och Carl Larssons Sund-
born, Emma och Anders Zorns gård och 
museum i Mora samt Lars Lerins Museum 
på Laxholmen, mitt i Klarälven, Munkfors.

Vi förstummades av de tre konstnärernas 
skicklighet men även av deras produktivi-
tet. Naturligtvis blev vi också betagna av 
de Larssonska och Zornska hemmen som 
verkligen är något utöver det vanliga. Besök 
rekommenderas för de som ännu inte besökt 
dessa resmål.   ❐❐❐

ALE. 21-24 september 
ordnas musikföreställ-
ningar på fyra olika 
platser längs Göta Älv. 

Projektet heter Tro 
dina öron och det är 
Uruppförandeklubben 
i Ljungskile som håller 
i trådarna. Underhåll-
ningen står några av 
landets främsta musi-
kanter för. 

En spöksonat från 
Beethoven och hissmu-
sik på ett helt nytt sätt 
väntar för Ales del.
Såväl Mauritzberg som Rep-
slagarmuseet i Älvängen ska få 
den stora äran att agera scen åt 
de talangfulla musikanterna. 

Uruppförande kallas det 
när ett musikverk spelas 
för första gången och syftet 
med uruppförandeklubben i 
Ljungskile är att skapa en scen 
för den nya musiken. De är nu 
medarrangörer när fyra före-
ställningarna sätts upp under 
lika många dagar.

Mikael Forsman, tonsät-
tare och en av de drivande i 
klubben, kommer även själv 
att medverka.

– Det är många aktörer 
inblandade och vi ser mycket 

fram emot dessa dagar. Under 
konserten Hissmusik på läng-
den, som sätts upp på Repsla-
garmuseet den 24 september, 
kommer jag att dra musikan-
terna i en vagn längs repsla-
garbanan. Tanken är att en av 
dem ska spela framför publi-
ken medan den andre kommer 

åkande. Det kommer att bli en 
upplevelse kan jag lova.

Live elevator music, som 
består av flöjtisten Anna 
Svensdotter och saxofo-
nisten Thomas Jäderlund, 
kommer att bjuda publiken på 
en annorlunda show. De har 
tidigare ägnat sig åt att spela 

SPF Göta Älvdalsbygden har varit på 
höstresa. Färden gick till Huskvarna där man 
först besökte Smedbyn. Där berättade eldsjä-
len ”Brand-Johan” om arbetet med att reno-
vera och upprusta de gamla byggnaderna. 
Efter fika besöktes sedan konstutställningen. 
Därefter bjöds det på en guidad visning av 

Fabriksmuséet. Lunchen intogs på restaurang 
Brunstorp och sedan gick färden till Gäsene 
Mejeri. Där blev det provsmakning och man 
gavs också tillfälle att köpa deras produkter. 
Därefter styrdes bussen mot Lilla Edet och 
chauffören och resekommittén tackades för 
en mycket trevlig resa.  ❐❐❐

SPF-are på höstresa

Konstförening på resande fot

Arosenius konstförening besökte Dalarna 
förra helgen.

hissmusik live i olika hissar 
runt om i Europa, bland annat 
i Berlin, och musikstyckena är 
skrivna för ändamålet.

Nytänkande
Något annat som väntas bli 
utöver det vanliga är spöksona-
ten Ghost inside ghost, där det 
kommer att bjudas på klassiska 
stycket av Ludwig van Beetho-
ven i remixad version. Före-
ställningen, som är ett projekt 
i konstnärsnämndens regi, går 
av stapeln i Mauritzberg den 
23 september. Där medverkar 
Trio Gothia tillsammans med 
kompositörerna Anna Eriks-

son och Andreas Eklöf. 
Under dessa fyra full-

späckade musikdagar kommer 
även en konsert med block-
flöjt och ärkeluta att hållas på 
konstnärskooperativet House 
of win-win i Göteborg. Dess-
utom blir det en resa i tekni-
kens värld när experimentella 
musiker visar hur man kan 
skapa ny musik genom att 

använda tv-spelet Guitar hero 
på ett nytt sätt. Föreställningen 
You hero kommer att hållas på 
Mimers hus i Kungälv.

– Vi kommer att bjuda på 
mycket annorlunda upple-
velser och jag är stolt över att 
vi fått ihop så många duktiga 
musiker, säger en förväntans-
full Mikael Forsman.

JOHANNA ROOS

Håller i trådarna. Mikael Forsman från Uruppförandeklubben 
i Ljungskile ser fram emot föreställningarna.

Saxofonisten Thomas Jäderlund spelar tillsammans med Anna Svensdotter i Hissmusik på 
längden på Repslagarmuseet.

Spöklik föreställning. Ghost inside ghost med musik av Beet-
hoven sätts upp i Mauritzberg.

Fyra spännande musikdagar längs älvenFyra spännande musikdagar längs älven
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VÅRA ÖPPETIDER
Måndag - Torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22

AFTER 
WORK

VARJE FREDAG 17-20

PÅ SCEN 
LÖRDAG 24/9:

LAJV
Kom i tid!


