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Michelle Winkel är en känd 
profil i kommunen, men det 
är första gången hon arrang-
erar en egen utställning med 
sina Barbiedockor. Det är 
glamour från topp till tå som 
gäller.

– Ska man vara fin så ska 
det vara hela vägen, skrattar 
Michelle.

Passionen att sy har följt 
Michelle Winkel sedan 
barnsben. Hon kommer ihåg 
hur allting började. 

– Jag var sex år gammal 
när jag satt i mammas knä 
och hon sydde på maskin. 
Jag älskade mina klippdock-
or, men vid den här tidpunk-
ten började jag även att sy 

kläder till min Barbiedocka. 
Jag lekte inte med henne utan 
det roliga var att få tillverka 
kläder.

– Sedan fortsatte det. Som 
17-åring fick jag min första 
egna symaskin. Jag gick en 
textilutbildning som innefat-
tade det mesta, från fårklipp-
ning till färdigt plagg.

På en hantverksmässa 
i Hjo, för 10-15 år sedan, 
föddes idén om att sy gala-
klänningar till Barbies. Tyger 
har hon inhandlat i olika delar 
av världen.

– På en klänning har jag 
satt pärlemorspaljetter från 
Venezuela.

Den Barbiedocka som till-

drog sig störst uppmärksam-
het i samband med lördagens 
vernissage var ändå den stil-
fulla kopian av kronprissessan 
Victorias bröllopsklänning. 

– Det här är en maskinsydd 

variant som jag skulle kunna 
tänka mig att göra om, men 
i så fall med dolda sömmar, 
förklarar Michelle.

Utställningen på Lilla 
Edets bibliotek pågår till och 

med den 14 december och 
är ett samarrangemang med 
Studieförbundet Vuxensko-
lan.

LILLA EDET. Vem blir 
årets ljusdrottning i 
Lilla Edet?

Snart så vet vi 
svaret.

I samband med skylt-
söndagen i centrum 
sker kröningen av Göta 
Älvdalens Lucia 2011.

Att kröningsceremonin sker 
redan sista helgen i novem-
ber beror på att skyltsönda-
gen i Lilla Edet brukar till-
dra sig ett stort intresse från 
allmänheten.

– Skyltsöndagen är en folk-
fest och då passar det bra att 
kröna årets Lucia. Det blir 
också det första officiel-
la framträdandet som tjejer-
na gör, berättar Ann-Catri-
ne Persson som leder sång-
övningarna.

Två kvällar i veckan träf-
fas kandidaterna i det gamla 
stationshuset och har så 

gjort sedan mitten av okto-
ber. Klassiska julsånger repe-
teras, men även en del nytt 
material.

– Vi blandar traditionel-

la julvisor med nya melodi-
er. Alla sånger är emellertid 
på svenska, avslöjar Ann-Ca-
trine som är mycket tillfreds 
med årets luciatrupp.

– Det är glada och goa 
tjejer som ställer upp varje 
gång vi har övning. Dessut-
om sjunger de väldigt bra. 
Några av tjejerna känner jag 

igen från musikskolan.
Stämningen i gruppen är 

på topp. Alla ser fram emot 
söndagens kröningsceremoni 
och stundande luciafirande.

– Detta är verkligen en 
upplevelse. Vi har roligt ihop 
och det märks att alla tycker 
det är kul att sjunga, säger 
Pernilla Åkerblad.

Den geografiska sprid-
ningen av kandidaterna är 
bra, från Nygård i söder till 
Hjärtum i norr. Röstning sker 
genom talong i TTela alter-

nativt via sms.
– Tävlingsinstinkten finns 

där. Nu gäller det att ragga 
röster in i det sista, skrattar 
Caroline Stenberg.

Det är Lions i Lilla Edet 
som står som huvudarrangör 
av Göta Älvdalens Lucia. De 
pengar som kommer in från 
arrangemanget går till välgö-
rande ändamål.

LILLA EDET. Det drejas 
för fullt hemma hos 
Solveig Ekdahl.

Som alltid vid den här 
tiden på året.

På andra advent 
håller krukmakeriet 
i Uxås öppet hus för 
20:e året i rad.

Årets höjdpunkt anser många. 
Solveig Ekdahl tycker själv 
att det är väldigt roligt att få 
bjuda in allmänheten till sitt 
hem i Uxås. 

– Tänka sig att det blir 
20-årsjubileum i år. Det är 
inte klokt vad åren går, säger 
Solveig som är i full färd med 
att planera öppet hus-firan-
det.

– Det blir som vanligt. 
Förutom mina egna saker så 
kommer jag att ha gästutstäl-
lare på plats. Som traditio-
nen bjuder håller kaféet öppet 
såväl lördag som söndag. Det 
är Peter och Lisa som fixar 
det.

Årets gästutställare är två 

till antalet. Barbro Fager-
berg visar kuddar, väskor 
och annat stickat. Ett nytt 
stjärnskott är Tina Olsson, 
som tovar änglar, tomtar och 
andra mystiska väsen.

– Jag är så glad att de vill 
göra mig sällskap, säger Sol-
veig som för egen del håller 
på att färdigställa olika typer 
av keramikprodukter.

– Det blir skålar i olika 
storlekar, ljusstakar, lyktor 
och annat som hör julen till, 
berättar hon.

Det var i slutet av 70-talet 
som Solveig Ekdahl började 
intressera sig för keramik och 
krukmakeri. Under många år 
tjänstgjorde hon som handle-
dare för ABF.

– Att dreja är fortfarande 
lika roligt, säger Solveig som 
hälsar alla varmt välkomna till 
Uxås lördag och söndag, 3-4 
december.

Utställning med Barbie på biblioteketUtställning med Barbie på biblioteket
– Dockor i unika galaklänningar
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I lördags invigdes en utställning av Barbiedockor på Lilla Edets bibliotek. Michelle Winkel har 
försett dockorna med egentillverkade galaklänningar.

Michelle Winkel med en av 
alla de Barbiedockor som 
finns att beskåda på Lilla 
Edets bibliotek. Utställning-
en pågår till och med den 14 
december.

LILLA EDET. Inte vilken utställning som helst.
I lördags var det vernissage på Lilla Edets bib-

liotek.
Under en knapp månad visar Michelle Winkel ett 

knappt 30-tal Barbiedockor i egentillverkade och 
exklusiva galaklänningar.

Tidig kröning av årets ljusdrottning
– Göta Älvdalens Lucia koras på skyltsöndagen
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Pernilla Åkerblad, Sandra Jansson, Kristin Oskarsdotter, Ellinor Berggren, Caroline Stenberg, 
Mollie Palm och Linda Rimpi utgör truppen till Göta Älvdalens Lucia 2011.

Ann-Catrine Persson leder sångövningarna med årets lucia-
kandidater.

Julmys i Uxås för 20:e året i rad
– Öppet hus hos Solveig Ekdahl
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Drejar för fullt gör Solveig Ekdahl, som bjuder in till öppet 
hus i krukmakeriet på Uxås, 3-4 december.


