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ALAFORS. På lördag är 
det dags igen.

Pelarfestivalen, ver-
sion två, äger rum på 
lördag.

Det sker som ett led 
i Nol-Alafors kulturför-
enings 25-årsjubileum.

Ungdomar kan och vill 
mycket. 14 inslag, majo-
riteten inom musik, utgör 
Pelarfestivalens program. 
Det blir också utställningar 
inom konst och foto samt lite 
kulturella framträdanden. 
Det är andra gången som 
Nol-Alafors kulturförening 
arrangerar evenemanget och 
i år sker det som en del av 

25-årsfirandet. Just jubileet 
kommer att uppmärksam-
mas.

– Vi har bjudit in gamla 
medlemmar och Ales kultur- 
och fritidschef Michael 
Svensson kommer att med-
verka, vilket känns väldigt 
roligt för oss i föreningen. 
Det var nämligen Michael 
som lade grunden för 
NAKULT en gång i tiden, 
berättar ordförande, Patrik 
Vant Hof.

Pelarfestivalen tog han 
själv och Hjälte Björkdahl 
initiativ till förra året. Idén 
utvecklades från en musik-
festival till en kulturdag som 
ger prov på allt som ungdo-

mar kan.
– Det är ett stort skylt-

fönster och jag hoppas verk-
ligen att alla tar chansen att 
se vilka talanger det finns. 
Musiken får störst utrymme. 
Huvudnumret blir nog Kris-
tallbarn, en grupp som precis 
har släppt sin första singel 
och som är riktigt bra, berät-
tar Patrik Vant Hof.

Pelarfestivalen är ett sam-
arrangemang mellan Nol-
Alafors kulturförening, Stu-
dieförbundet Vuxenskolan 
och Vakna.

SKEPPLANDA. Spän-
nande och fascinerande 
på samma gång.

Barnen i Skepplanda 
bibliotek lyssnade 
intresserat och ställde 
mängder av frågor.

Dykaren Stefan 
Franssons besök var 
uppskattat.
Hur ser det egentligen ut 
under vattnet och vad kan 
man hitta på botten? Det 
var ett par frågor som dyka-
ren Stefan Fransson kunde 
besvara när han föreläste i 
Skepplanda bibliotek i tis-
dags. En mycket populär 
höstlovsaktivitet skulle det 
visa sig. 

– Det tråkigaste som finns 
är att hitta skräp. Varför ska 
man slänga skräp i vattnet 
när det finns soptunnor? 
Ibland hittar jag gamla flas-
kor som har blivit till bon för 
fiskar och krabbor, förkla-
rade Stefan.

– Vet ni hur det ser ut 
under vattnet?

– Vått, mörkt och lite läs-
kigt. Sedan är det nog sand 
på botten, gissade Sebastian.

– Ja, och ibland kan det 
vara lera och dy, berättade 
Stefan som höjde tempe-
raturen ytterligare när han 
visade undervattensbilder 
och filmer.

Hannes fick det stora 
nöjet att prova Stefan Frans-
sons dykardräkt. Häftigt 
tyckte inte bara Hannes utan 
även kompisarna som fanns i 
publiken.

Med sig i en väska hade 
Stefan Fransson fynd som 
han hittat på havets botten, 
bland annat en yxa.

– Den är 800-900 år 
gammal, så visst går det att 
hitta historiskt intressanta 
föremål i vattnet, förklarade 
han.

Nöjda med vad de hade 
fått berättat för sig vandrade 
barnen hemåt från Skepp-
landa bibliotek.

Dags för Pelarfestivalen

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Patrik Vant Hof och Hjälte Björkedahl kläckte idén till Pelarfestivalen förra året och på lör-
dag blir det fullt drag i Kulturfabriken i Ahlafors.

Dykare gästade Skepplanda bibliotek
– Spännande höstlovsföreläsning

I SKEPPLANDA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Dykaren Stefan Fransson 
visade en fl aska som han 
hittat på havets botten.

Hannes fi ck ta på sig Stefan Franssons dykardräkt.
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