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SURTE. Postmoderniteten 
är ett estetiskt, kulturellt 
och intellektuellt fenomen 
och det är därmed ett sam-
hällstillstånd som omfattar 
vissa mönster av sociala, 
ekonomiska, politiska och 
kulturella relationer. I denna 
mångkulturella värld är varje 
människa en kulturbyg-
gare som representerar sin 
egen kultur. I kulturmötet 
kan vi plötsligt vara med 
om beteenden, symboler, 
värderingar och liknande 
som vi inte känner igen. 
Men om barnen i förskolan 
utvecklar sin förståelse för 
kamraters, konstnärers och 
massmedias sätt att göra 
bilder, behandlar material 
och form så utvecklar de sitt 
eget bildspråk i en värld som 
kräver en alltmer medveten 
bildfostran.   

Med dessa tankar i bak-
grunden har arbetet med 
projektet ”I sagans värld 
– Henri Matisse” börjat på 
förskolan Sagoslottet, Göte-
borg. I projektet deltog 22 

barn mellan 4 till 6 år. Arbe-
tet startade med en intervju 
som innehöll fjorton frågor i 
form av övningar och foku-
serade på barnens förståelse 
om bildkonst.  

Henri Matisse, mannen 
som kan trolla med färger, 
har blivit introducerade till 
barnen genom ”Sagan om 
Henri Matisse”. ”Sagan om 
Henri Matisse” mynnade ut 
i en teaterföreställning med 
barnen där de själva skapade 
sina roller. Teaterföreställ-
ningen födde en önskan från 
alla barn att vilja vara konst-
närer. Barnens konstnärliga 
arbete har presenterats 
under oktober i Göteborgs 
Universitet och Göteborgs 
kulturnätter. Två utställ-
ningar med titeln ”Ett barn 
har 100 språk” har visats på 
Glassbruksmuseet, Surte, 
och Ale bibliotek, Nödinge. 

Arbetet med projektet 
”I sagans värld – Henri 
Matisse” har visat att kon-
sten kan vara en väg, ett red-
skap som har en avgörande 

betydelse på hur förskolan 
planerar sitt arbete. Det har 
öppnat en hel ny värld för 
barnens känslor, fantasi och 
för kreativitet.  

 
Yana Westberg

Bildpedagog

Utställningen ”Ett barn har 
100 språk” har visats på 
Glasbruksmuseet i Surte och 
på huvudbiblioteket i Nö-
dinge.

Saga inspirerade barn till konstnärligt arbete
– Utställning i Surte och Nödinge

NOL. De blandar sym-
fonisk musik med hård-
rock och filmmusik. 

Av framgångarna att 
döma har bandet Celes-
tial Decay hittat ett 
lyckat koncept. 

Sedan starten för två 
år sedan har de hunnit 
med att både släppa 
en skiva och turnerat i 
Europa. Just nu jobbar 
de på sitt andra album. 

Celestial Decay består av gi-
tarristerna Hobbe Housh-
mand från Nol, Freddy 
Olofsson från Bohus samt 
ytterligare två musiker utan-
för Ale. 

De har sitt högkvarter, 
studio och replokal i Nol. 
Hobbe, som även driver ett 
IT-företag, utvecklar själv 
många av de tekniska lös-
ningarna för bandet.

Inget gratis
Sedan starten 2009 har fram-
gångarna avlöst varandra, 
men inget har kommit gratis. 

– Många band vill så 
mycket, men är inte beredda 
att jobba för det. Efter eu-
ropaturnén förra året splitt-
rades bandet av olika anled-
ningar och efter det bestämde 
vi oss för att ändra upplägget 
för att effektivisera proces-
sen. Innan vi började leta 
efter ersättare satte vi oss ner 
och  uppdaterade våra poli-
cyregler om hur bandet ska 
skötas, vad som gäller angå-
ende materialet och vad som 
förväntas av de som är med. 

Vi testade över 20 personer 
innan vi till slut hittade rätt, 
säger Hobbe.

Sedan tidiga tonåren har 
han spenderat otaliga timmar 
i olika replokaler och nu vill 
han satsa fullt ut. Celestial 
Decay gör inget halvhjärtat 
och såväl inspelningarna som 
skivomslagen är därför väl ge-
nomarbetade. Förra somma-
ren gav de sig ut på en turné 
där de besökte 13 olika länder 
runt om i Europa under tre 
och en halv vecka för att pro-
mota sin första skiva Contra-
dictum. Belgien, Schweiz, 
Tjeckien, Tyskland, Polen 
och Litauen var några av län-
derna de spelade i. Arbetet 
med att kontakta arrangörer 
och boka spelningar pågick i 

ett halvår innan de slutligen 
var på väg i turnébussen. 

– Vi jobbade hårt med att 
sälja in produkten och skick-
ade material till de olika 
klubbarna. Innan konserten 
i Tjeckien fick vi spela några 
låtar akustiskt i radiostudion 
på en av landets största rock-
stationer .

Röd tråd
Namnet Celestial Decay kan 
översättas till ”himmelskt 
förfall”, vars innebörd up-
penbart är motsägelsefullt. 
Genom musiken vill de fånga 
kontrasterna, det onda ställs 
mot det goda, vackert möter 
otäckt och mörkt blandas 
med ljust. 

– När man balanserar åt 

alla håll hittar man tyngd-
punkten som gör att musi-
ken får ett helt annat djup, 
säger Hobbe.
Såväl första skivan som den 
som de nu arbetar med har 
en röd tråd genom alla låtar-
na, som en sammanhängan-
de historia, men mer om det 
vill han inte berätta utan det 
är upp till tolkning. 

Låtarna skriver medlem-

marna tillsammans. Gitar-
risterna Hobbe och Freddy 
gör oftast grunden som de 
sedan bollar fram och tillba-
ka mellan medlemmarna. På 
så sätt är alla med och bidrar 
samtidigt som materialet blir 
mer genomarbetat. 

Trots att de fått erbjudan-
den från flera skivbolag som 
skulle vilja skriva kontrakt 
med dem har de inte nappat 

Celestial Decay släpper nytt album

I STUDION

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Mot nya mål. Hobbe Houshmand arbetar hårt med sitt band Celestial Decay, som redan nått stora framgångar. Snart släpps 
deras andra skiva och de har även planer på ytterligare en längre turné.
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– Grundaren Hoobbe Houshmand från Nol satsar stort på musikenbbe Houshmand från Nol satsar stort på musiken
utan ger istället ut materialet 
genom sitt eget, The music 
alliance. Eftersom de inte 
ansett att villkoren varit till-
räckligt bra, har de skött det 
mesta själva med hjälp av sitt 
kontaktnät. När den första 
skivan skulle mixas anord-
nade de en tävling genom 
ett studieforum där delta-
garna fick grundmaterialet, 
mixade det och skickade till-
baka. Den person som gjort 
det bästa förslaget fick sedan 
i uppgift att göra den slutgil-
tiga versionen. 

Optimistiskt
– Nackdelen med att inte ha 
något skivbolag är att det blir 
mycket att ta reda på själv. Vi 
har ännu inte bestämt vem 
som ska mixa den nya skivan. 
Tanken är att den ska bli klar 
till nyår, men det kanske är 
lite optimistiskt. Vi har även 
planer på en ny turné och ef-
tersom vi redan har en del 
kontakter kommer den för-
hoppningsvis bli lättare att 
planera den här gången. 

Celestial Decay har hittat 
ett arbetssätt som de hoppas 
kommer att ta dem mot nya 
framgångar. Nu ser vi med 
spänning fram emot ännu ett 
album där en spännande his-
toria döljer sig bakom toner-
na av symfonisk metal.


