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VARJE FREDAG 17-20

Våra öppettider:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.30
Fredag öppet till 22.00

AFTER 
WORK

BUFFÉ MED TRE OLIKA RÄTTER:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.00

Hatt Club 33:  

PS Live

Torget 2, 442 31 Kungälv   
0303-109 70, www.farshatt.se

Fredagen den 14 september 
Mat, dryck, musik och hög stämning. 

I Schlagerbaren: DJ Rikard.

Entré inkl. buffé: 250 kr. Biljetterna släpps fredag 7 sept. 
Efterinsläpp från kl. 21: 150 kr.

Åldersgräns: 33 år.

SURTE. Franska fyrar pryder nu väg-
garna på Surte bibliotek.

Det är konstnären Celina Stålham-
mar som visar åtta vackra akvarel-
ler.

Utställningen pågår september 
månad ut.

Det är första gången som Celina Stålham-
mar från Göteborg har en utställning i Ale. 
Konstverken, som alla är till försäljning, 
följer ett givet mönster.

– Jag älskar himmel och hav, det är åter-
kommande inslag i mina tavlor. Dessutom 
gillar jag arkitektur och tycker att fyrar är 
intressanta byggnader, förklarar Celina Stål-
hammar.

Intresset för konst föddes redan i unga år. 
Celina växte upp i ett hem där olika typer av 
hantverk och målande uppmuntrades.

– Jag är självlärd. Det var egentligen min 
syster som fick mig att börja måla på allvar. 
Hon gjorde en oljemålning och visade mig 
den. Jag ville göra samma sak och så blev det.

Till en början var det enbart olja som 
gällde, men i slutet av 80-talet övergick 
Celina Stålhammar mer och mer till akvarell-
målning. 

– Målandet innebär en sorts avslappning 
samtidigt som det ger mig en mental ladd-
ning. På våren och tidig höst är jag som mest 
produktiv, berättar Celina.

Celina Stålhammar gillar starka och rena 

färger. Lyskraften i målningen är viktig för 
henne.

– Jag har en klar bild över hur jag vill att 
slutresultatet ska bli. Ibland tvingas jag emel-
lertid kompromissa med mig själv.

Fyrar visas på Surte bibliotek

I SURTE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Celina Stålhammar från Göteborg har en konstutställning på Surte bibliotek som pågår sep-
tember månad ut. Celina visar åtta franska fyrar gjorda i akvarell.
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Stöd Barncancerfonden 
PG 90 20 90-0

Tel 020-902090

TRE AV  
FYRA BARN  
ÖVERLEVER 
CANCER


