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Varmt

välkomna!

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

VÅRA ÖPPETTIDER
Måndag - Torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22

ÄLVÄNGEN. Repslagar-
museet är i färd med 
att pröva ett nytt kon-
cept.

Öppen scen ska ge 
talanger i olika åldrar 
och genrer möjlig-
het att uppträda inför 
publik.

– Det är många som 
vill visa vad de kan, 
men de har inte någon 
plats att vara på, säger 
initiativtagaren Malin 
Jansson.

Inom kort hoppas Repslagar-
museet att kunna presentera 
sitt nya projekt – Öppen scen. 
Amatörer som sysslar med 
någon typ av kulturell aktivi-
tet, som exempelvis sång och 
musik, dans, diktläsning eller 
vad det nu månne vara, ska 
få chansen att uppträda på 
museet i Älvängen.

– Framförallt tänker jag 
på alla ungdomar som vill 
komma ut, men som inte har 
hittat någon scen att upp-
träda på. Nu ger vi dem möj-
ligheten till det, säger Malin 
Jansson.

– Vårt koncept ska inte på 
något sätt konkurrera med 
Mötesplats Ungdom, vi ska 
snarare utgöra ett komple-
ment här i den norra delen, 
poängterar Malin.

Hur ofta har ni tänkt 
arrangera Öppen scen?

– Vi får avvakta och se hur 
stort intresset blir. Jag kan 
tänka mig både vardagskväll 

och någon helgdag. Jag kan 
också tänka mig att vi har 
flera personer eller grupper 
som uppträder under samma 
kväll. Marknadsföringen 
kommer respektive artist att 

få sköta på egen hand, avslu-
tar Malin Jansson.

Öppen scen på Repslagarmuseet

PÅ REPSLAGARMUSSEET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Under våren har Repslagarmuseet för avsikt att dra igång 
projektet Öppen scen där talanger inom olika genres får en 
chans att visa upp sina färdigheter.

ÄLVÄNGEN. 12-åriga 
Simon Axelsson ställde 
ut ett 30-tal av sina 
teckningar på Repsla-
garmuseet under en 
utställning som avslu-
tades i helgen. 

Motiven är allt från dödskal-
lar till blommor och skepp. 
Simon Axelsson, som går i 
6:an på Madenskolan, har 
tecknat i ungefär två och ett 
halvt år och kommer defini-
tivt att fortsätta. 

– Själva idén får jag ofta 
från bilder jag hittar på In-
ternet eller i böcker som jag 
sedan ändrar lite på och gör 
till mina egna. Jag gillar att 

göra dödskallar, man kan rita 
dem i olika vinklar. Tatue-
ringsmotiv tycker jag också 
om. 

Han målar så gott som 
varje dag och många impo-
neras av hans unika talang. 

Förhoppningsvis kommer 
hans verk att pryda fler ut-
ställningar.

– Det skulle vara roligt 
att ställa ut på konstmuseet, 
säger Simon.

JOHANNA ROOS

Ung konstnär imponerade
– Simon Axelsson brinner för att teckna

12-åriga Simon Axelsson ställde ut sina teckningar på Repslagarmuseet.

Simon Axelsson låter fantasin flöda.
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