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ÄLVÄNGEN. Konstnären Sonia Er-
landsson hanterar betong på ett mycket 
otraditionellt sätt. I utställningen som 
öppnar på Repslagarmuseet i Älvängen 
söndagen den 22 april får vi njuta av po-
etiska verk inspirerade av både dikt och 
verklighet. Föremål för lust och bruk. 

Sonia växte upp på 50-talet i en vice-
värdsfamilj mitt emot Bohusslöjd i Göte-
borg och tillbringade många timmar med 
näsan mot de stora skyltfönstren för att 
ta in allt fantastiskt hantverk som visa-
des där.

Sonia och en kamrat lekte ofta kurra-
gömma i det härligt knarrande, lite mörka 

och mystiska Gustavianska rummet på 
Röhsska Museet på andra sidan kvarte-
ret – med vakternas goda minne. Två små 
försiktiga damer som man hade överse-
ende med…

Både Bohusslöjds fönster och Röhsska 
Museet bidrog starkt till hennes stora in-
tresse för konst och konsthantverk. Sonia 
har alltid haft skapandet som självklar del 
i sitt liv, men tänkte från början utbilda 
sig till ett ”vanligt” yrke. Hon hann läsa 
både juridik och ekonomi vid sidan av so-
cialantropologi och konstvetenskap. Hon 
har gått på Konstindustriskolans kvälls-
utbildningar och Domens Konstskola 

innan hon bestämde sig för Konst-
fackskolan i Stockholm och Bildlä-
rarutbildningen där.

Framför allt har Sonia varit pe-
dagog. Det har blivit många år för 
henne med bild och bildpedagogik 
inom skolvärlden och kursverksam-
het. Numera blir det gärna i kombi-
nation med avspänning, meditation 
och olika sorters fantasi och inre fö-
reställningsövningar, bildprat och 
bildanalys av olika slag.

Kronisk sjukdom
Sonia har bidragit med en och annan 
bild och teckning på olika utställ-
ningar, men aldrig satsat på någon 
större egen verksamhet. 

– En kronisk sjukdom har under 
åren bromsat upp en stor del av ge-
nomförandeenergin, även om lusten 
och idéerna alltid funnits där.

Sonia är hemma med de flesta ma-
terial och tekniker men leker bäst i de 
materialen där hon inte är så skolad 
och inte har så många förebilder – för 
närvarande gärna i betong. En stor 
inspirationskälla för henne är natu-
ren i alla sina former. 

I denna utställning, som pågår till 
och med den 3 juni, hanterar hon den 
hårda betongen på ett mycket lek-
fullt sätt. Många är det kanske som 
har provat på att gjuta rabarberblad 
av betong, men i denna utställning 
är det så mycket mer.

❐❐❐

– Sonia Erlandsson utställning erbjuder 
poetiska verk av både dikt och verklighet

Ett av många vackra verk.

Betongpoesi på RepslagarmuseetBetongpoesi på Repslagarmuseet

En utställning med vackra betong-
föremål visas på Repslagarmuseet i 
Älvängen 22 april-3 juni. Utställningen 
är signerad Sonia Erlandsson.
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Pittoreska Moseldalen
6 dagar i Ellenz, Tyskland
Hotel-Gästehaus Fuhrmann

  
De vackra vinorterna Ellenz och 
Beilstein växer nästan samman 
över Moseldalen och är kända 
för sin Moselidyll. Här bor man 
på den sträcka där Moseldalen 
är som allra mest pittoresk och 
med sina slingrande kurvor fl yter 
genom ett landskap av vinter-
rasser, borgruiner och idylliska 
korsvirkesstäder. Hotellet ligger 
nere vid fl odkanten och blir den 
perfekta utgångspunkten för en 
mängd av upplevelser i ett av 
världens vackraste fl odlandskap. 
Från Ellenz går vandringslederna 
som tar er genom vinterrassernas 
frestelser.

Pris per person i dubbelrum 

från 2.249:-
Pris utan reskod från 2.549:-

Pristillägg: 
T.o.m. 26/4 og 

26/8-11/10: 450:-

• 5 övernattningar
• 5 x frukostbuffé
• 5 x kvällsbuffé

Ankomst: Söndagar t.o.m. 
28/10 2012. 

Hotel-Gästehaus Fuhrmann 

Weekend i Halmstad
3 dagar i centrum

Best Western Grand Hotel    
Halmstad är västkusten när det är som bäst med sin vackra och 
historiska stad och natur, där en av Sveriges största åar, Nissan 
rinner igenom. Fasaden på hotellet från 1905 vittnar om en viktig 
del av landets historia. 

Best Western Grand Hotel 

Pris per person i dubbelrum 

1.299:-
Pris utan reskod 1.449:- 

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x 2-rätters middag/buffé
• Trådlöst internet (wifi)

Ankomst: Fre-lör t.o.m. 9/6 och 
31/8-15/12 2012.  Valfri fl era 
helgdagar 2012 – ring & hör!

Extranatt inkl. frukost 
endast 499:- 

Förtrollande Schwerin
4 dagar i Nordtyskland

NH Schwerin   
Schwerin ligger vackert omgivet av både skog och sjö i ett av 
Nordtysklands mest idylliska områden. Här får man nästan allt 
serverat på ett silverfat: Kultur, natur, shopping och äventyr - det 
är bara att välja. 

Schloss Schwerin

Pris per person i dubbelrum 

1.799:-
Pris utan reskod 1.949:- 

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 2 x 3-rätters middag
• 1 x välkomstdrink
•  1 x entrébiljett till Schloss 

Schwerin

Ankomst: Valfri t.o.m. 20/12 2012. 

www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84

Telefonerna är öppna vardagar kl. 8-17 och helger kl. 10-15.

BESTÄLL NU PÅ:
Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

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

Kom ihåg reskoden: 
Alekuriren


