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Först med det senaste?
Nyhetsbrev på www.mittiale.se

Starrkärr-Kilanda församlingStarrkärr-Kilanda församling
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - ÄlvängenAlafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

i samarrangemang med Ale kommun, Mötesplats Ungdomi samarrangemang med Ale kommun, Mötesplats Ungdom

Hard Rock Gospel  Hard Rock Gospel  

15 januari 19.0015 januari 19.00
 gospel.kom och Real Groove gospel.kom och Real Groove

Biljetter fi nns att köpa på Biblioteket i Nödinge Biljetter fi nns att köpa på Biblioteket i Nödinge 
och på Starrkärr-Kilanda församlingsexpedition och på Starrkärr-Kilanda församlingsexpedition 
i Älvängen, Göteborgsvägen 93i Älvängen, Göteborgsvägen 93

Ale GymnasiumAle Gymnasium

Gratis för dig under 20 år .  Övriga 40:-

ÄLVÄNGEN. Våren på Rep-
slagarmuseet inleds med en 
mycket personlig reseskild-
ring till Peru med fotografier 
av Isabellé Samuelsson. 

Isabellé går sista året på 
Hulebäcksgymnasiet och 
denna utställning är del av 
hennes projektarbete. Ale-
borna har kunnat se Isabellé 
tidigare då hon är medlem i 
teatergruppen Teatervinden 
och har varit med i en del 
uppsättningar som har visats 
på museet. Isabelle har spelat 
teater sen hon var 12 år. 
Teater samt musik (saxofon 
och gitarr) och fotografering 
är hennes stora intressen.

När hon började fundera 
på vad hon skulle hitta på 
som projektarbete, visste 
hon att hon ville åka utom-
lands, så sökte hon runt på 
Internet och det första hon 
fick upp var Projects Abroads 
hemsida. Volontärarbeten 
var en av de saker hon hade 
funderat på. När hon kom 
in på hemsidan var det första 
hon såg en reklam om ett 
specialprojekt för ungdomar 
mellan 16-19 år. Detta var i 
Peru och man arbetade med 
arkeologer. Hon bestämde 
sig direkt! 

Isabelle valde ett speciellt 
två-veckors projekt där det 
ingick mer än bara volontär-
arbete. Projektet hade även 
utbildningssyfte. Det ingick 
att besöka en del ruiner, 
bland annat Machu Picchu 
och Saqsaywaman. De första 
dagarna och de sista dagarna 
av resan spenderades i Cuszo. 

Isabellé ingick i en grupp 
på sex plus en ”fadder” från 
Projects Abroad. De reste till 
en liten stad vid namn Huyro 
i molndistriktet med bergen 
och djungeln runt omkring, 
några timmar bort från 
Cuszo. De bodde på en reno-
verad farm tillsammans med 
de andra volontärerna, pro-

jektledaren och arkeologen. 
Runt om fanns det odlingar. 
På dagarna jobbade de uppe 
i bergen med machetes. De 
rensade upp vid nyupptäckta 
ruiner så att de senare skulle 
kunna undersökas noggran-
nare. Det ingick fotvand-
ringar upp till bergen där 
det växte vild ananas, citro-
ner och sockerrör. Livet på 
farmen var primitivt utan el 
och mobiltäckning. För Isa-
bellé blev det en oförglömlig 
resa, som hon har dokumen-
terat i denna utställning.

Vi får följa hennes upple-
velser i undersköna fotogra-
fier. Vi kommer att få se den 

skönhet som finns i Peru, 
de majestätiska bergen, den 
gamla staden Cuzo, solupp-
gången över Machu Picchu, 
fantastiska ruiner och mycket 
mer. En utställning som ger 
mersmak.

Vernissage sker nu på 
söndag. Isabellé föreläser 
om sin resa tisdagen den 25 
januari.
FOTNOT. Projects Abroad är en eng-
elsk volontärorganisation, genom dem 
kan man åka till volontärjobb i Latin-
amerika, Östeuropa, Asien, Stilla Havet 
och Afrika.

Pachamama – fotoutställning 
på Repslagarmuseet

Utställningsåret på Repslagarmuseet inleds med en fotout-
ställning signerad Isabellé Samuelsson.

Pachamama är namnet på den fotoutställning som visas på 
Repslagarmuseet i Älvängen. Vernissage sker nu på söndag. 

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPSLAGARMUSEET I ÄLVÄNGEN 
0303-74 99 10                                          www.repslagarbanan.se 
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AFTER WORK Varje fredag 17- 20

Öppettider:
Måndag - torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22

Kom i tid!
MISSA INTE DETTA!


