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Teatern Mimers Hus, Kungälv
Lördag 13 oktober 

kl 16.00-ca 18.30 inkl kaffepaus
 

Johan & Lars-Eric Frendberg
Lowe Pettersson  

Levina & Julius
Pär Sörman 

Nordiska Visskolan
Ida Andersson  

Sång   Sånt

Arrangör: Nordiska Folkhögskolan och Kungälvs kommun

Restaurang Östra Tull 

Lennart Thorstensson

NÖDINGE. Entrén till 
Ale gymnasium pryds 
nu med vacker konst.

Alster gjorda av med-
lemmar ur Ale kom-
munala konstförening 
hänger uppe på biblio-
tekets glasade fasad.

Utställningen pågår 
till och med den 20 
oktober.
I Ale kommunala konstför-
ening uppgår medlemsanta-
let till 280 personer. Annat 
var det i mitten av 90-talet då 
föreningen hade 600 aktiva 
medlemmar.

– Det är som med allt 
annat, intresset för saker 
skiftar. Nu står vi för något 
av en generationsväxling då 
vi är tre ur styrelsen som ska 
sluta vår anställning, säger 

ordförande Ulla Stålham-
mar.

Ulla är själv med och 
bidrar till årets utställning 
i Nödinge. Hon gör det 
tillsammans med Britta 

Ankarudd samt en kvartett 
representanter från Foto-
gruppen i Ale; Ingegerd 
Karlbom, Mikael Hintze, 
Lena Börjesson och Soli 
Rosendahl. Medverkar gör 

också ”covermålaren” Sune 
Svensson. Sune har målat 
om sin farmors gamla toa-
lettbyrå från 1910.

– Det är roligt att vi kan 
visa upp ett antal olika konst-
former i denna utställning, 
säger Ulla Stålhammar.

Nästa arrangemang i för-
eningens regi blir torsdagen 
den 6 december på Glas-
bruksmuseet i Surte. Då ska 
årets inköpta verk lottas ut 
bland medlemmarna.

– Vill man som kommu-
nanställd komma med i vår 
konstförening så tar man 
kontakt med sin löneförrät-
tare alternativt någon av oss 
i styrelsen, avslutar Ulla Stål-
hammar.

JONAS ANDERSSON

Kommunala konstnärer ställer ut

Ulla Stålhammar är ordförande i Ale kommunala konstför-
ening vars utställning i gymnasiets entré pågår till och med 
den 20 oktober.

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

GÖTEBORG/SKEPP-
LANDA. Skådespelaren 
Adam Lundgren från 
Skepplanda spelar 
huvudrollen i den 
kommande storfi lmen 
Känn ingen sorg, som 
är inspirerad av Håkan 
Hellströms musik och 
texter. 

Han har dessutom 
en av huvudrollerna i 
Jonas Gardells drama-
serie Torka aldrig tårar 
utan handskar, som 
hade premiär i mån-
dags. 

Adam Lundgrens resa börjar 
i en högrest tegelbyggnad på 
Fabriksvägen i Alafors. 

Det var under högsta-
dietiden på Ledetskolan 
som han kom i kontakt med 
Nol-Alafors kulturförening 
och gjorde sina första fram-
trädanden på Pelarteaterns 
scen. 

Därifrån var steget inte 
långt till Ale gymnasiums 
estetiska program med 
inriktning mot teater, ett val 
han är glad över idag.

– Det bästa var att vi fick 
hålla på mycket med teater 

och känna glädjen i det. 
Hade jag inte valt teatern då 
kanske jag hade kommit bort 
från det.

Efter att ha gått ut scen-
skolan i våras kastade han sig 
direkt in i huvudrollen som 
musikaliste Pål i filmen Känn 
ingen sorg. 

I Håkans kök
Manuset baseras på den folk-
kära artisten Håkan Hell-
ströms musik och texter och 
inspelningarna pågår just nu 
i Göteborg. 

– Det klart att det var lite 
nervöst första gången man 
satt där i Håkans kök och 
spelade hans låtar, men det 
gick bra och vi kunde prata 
om allt möjligt. Vi har träf-
fats ganska mycket inför 
filmen och han har varit 
otroligt hjälpsam. Det hand-
lar mycket om att hitta ton-
arter som passar mig, och 
även hitta ett eget sätt att 
sjunga låtarna på. 

Den unge Pål drömmer 
om att lyckas med sin musik, 
men hindras av sig själv. Man 
får följa honom och hans 
kamrater genom en emotio-
nell resa genom ett sommar-
Göteborg.

Adam Lundgren, som 
även tidigare har arbetat med 
regissörerna Måns Mårlind 
och Björn Stein i filmerna 
Storm och Snapphanar, nap-
pade direkt när han hörde 
talas om att filmen skulle 
göras. 

– Jag kände direkt att jag 
måste göra det här. Dels 
eftersom jag gillar Håkans 
musik och dels för att filmen 
spelas in i Göteborg, så jag 
är jätteglad över att ha fått 
rollen. Äntligen får man 
prata göteborgska på film. 

Gardells drama
Även om det dröjer ända 

I premiärljuset
– Adam Lundgren har huvudrollen
i Håkan Hellström-inspirerad fi lm

fram tills tidig vår 2014 
innan Känn ingen sorg har 
premiär, så behöver man inte 
vänta länge på att se skepp-
landasonen i rutan igen. Han 
har även en av huvudrollerna 
i Jonas Gardells gripande 
drama Torka aldrig tårar 
utan handskar, som hade 
premiär i måndags på Svt. 
Serien bygger på Gardells 
nyskrivna romantrilogi med 
samma namn, som hand-
lar om de skälvande åren i 
början av 80-talet då hiv och 
aids kom till Sverige. Det 
är berättelsen om de många 
unga män som insjuknade 
och dog medan samhället 
vände ryggen till och det pra-
tades om en ”bögpest”.

Adam Lundgren spelar 
Benjamin, ett Jehovas vittne 

som blir förälskad i små-
stadskillen Rasmus, men i 
skuggan av den passionerade 
kärleken sprids rykterna om 
en ny mystisk sjukdom som 
endast verkar drabba homo-
sexuella män. 

– Det kändes bra att ha 
något konkret att undersöka 
inför rollen och två gånger 
besökte jag Rikets sal. Jag 
pratade med mycket folk, 
både med de som var med 
och med människor som 

hoppat av, för att få en större 
förståelse, säger Adam.

På rollistan syns fl era av Sveriges främsta skådespelare.

Skådespelaren Adam Lund-
gren från Skepplanda börja-
de sin resa på Pelarteatern. 
Nu spelar han huvudrollen i 
den kommande fi lmen Känn 
ingen sorg.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se


