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TEATERVINDEN GER:
Dansen på Furulund

Premiär lör 18 maj kl 19
Furulundsparken, Alafors

– En musikalisk teaterföreställning

Sön: 19 maj
Tors-sön: 23-26 maj
Tors-fre: 30-31 maj
Tors-sön: 6-9 juni
Lör-sön 17-18 aug
Tors-sön 22-25 aug

Vardagar är speltiden kl 19 Lör-sön kl 17

ÖVRIGA SPELDATUM

AHLAFORS IF

1913 100 ÅR
2013

Manus & regi: Kent Carlsson och Christel Olsson-Lindstrand.

Nu har vi släppt biljetterna!
Biljetter köpes hos Allans i Älvängen samt Nödinge bibliotek

Vuxen 180:- Under 18 år 80:-

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

Grisfesten – Nightfl ight 2.
En svinrolig krogshow.

SURTE. Akvarell- och 
oljemålningar blandat 
med metallhantverk 
och stickade koftor. 

Alla olika stilar fi nns 
representerade på 
utställningen som just 
nu pågår i Surte glas-
bruksmuseum. 

Det är konstnärsförbundet 
Alliansen, med medlemmar 
från hela norden, som ligger 
bakom utställningen. 

Någon uppenbar röd tråd 
finns inte, men natur och 
drömmar är ett återkom-
mande tema. 

Konstnärinnan Britt 
Hedén Davidsson från 
Göteborg har ett annor-
lunda signum, nämligen att 
hon målar i äggoljetempera. 
Färgen som hon tillverkar 
själv består av bland annat 
ägg och färgpigment och den 
klarblå lysande nyansen är en 
favorit. 

Ann-Charlotte Fogel 
från Tjörn målar i akryl, som 
hon blandar med slagmetall 
och inspirationen börjar med 
en känsla.

– Jag börjar bara måla 
och då brukar det framträda 
något som engagerar och 
så fortsätter jag i den rikt-
ningen. Jag går mycket på 
känsla när jag målar och tav-
lorna speglar ofta min sin-

nesstämning. 
Birgitta Norrgren, som 

är vice ordförande i förbun-
det, är inriktad på akvarell 
och här är det hav, båthus 
och bryggor som gestaltas. 
Vissa tavlor har ett tydligt 
budskap med fokus på miljö-
förstöring. 

– Den här heter ”Sista 
droppen”, säger hon och 
visar upp ett tryckt vykort 
föreställande en gammaldags 
vattenkran i en öken. 

”Isbjörnar på vandring” 
föreställer, som namnet 
antyder, isbjörnar på flykt 
från de smältande isarna.

Även virkade och stickade 
kläder ställs ut på Glasbruks-
museet och det är Linda 
Friis Ekström, ursprung-
ligen från Danmark, som är 
konstnären bakom verken. 

Hon kom till Sverige för 
att jobba med konst med sin 
morfar och för tio år sedan 
började hon med design för 
en garngrossist. 

Nu hoppas konstnä-
rerna på många besökare till 
utställningen som pågår fram 
tills den 15 mars. 

– Utställning med mångfald på Glasbruksmuseet

Konstens alla uttryck

Konstnärerna som pryder väggarna. Linda Friis Ekström, 
Ann-Charlotte Fogel, Britt Hedén Andersson, Birgitta Norr-
gren och Ove Lundkvist, från konstnärsförbundet Alliansen 
är några av de som ställer ut på Glasbruksmuseet.SKEPPLANDA. Musik är 

en stor del av 14-åriga 
Rebecca Ålanders liv 
och tillsammans med 
sin egen grupp Rebec-
cas Show hoppas hon 
på att få komma ut 
och spela för gamla på 
äldreboenden. 

Hon var tidigare med i 
musikgruppen Älvorna, som 
spelade och sjöng på olika 
ställen runt om i kommunen. 
Nu har hon med hjälp av 
ABF-ledaren Stig ”Stuffa-
Stig” Karlsson bildat en 
egen grupp som ska uppträda 
under namnet Rebeccas 
show. 

– Det är väldigt roligt 
att hålla på med musik och 
nu hoppas vi på att få kon-
takt med äldreboenden som 
skulle vilja att vi kommer och 
spelar för de gamla, säger 
Rebecca. 

Stuffa-Stig, som följt 
hennes framgångar är impo-
nerad.

– Hon har mycket talang, 
men även en stark vilja att 
hela tiden utvecklas.

”Jag hade en gång en båt”, 
”34:an” och andra sköna 
klassiker utlovas, liksom en 
härlig energi som kan sprida 
ljus, inte minst på äldre dagar. 

JOHANNA ROOS

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Bjuder på
gamla klassiker

A

Trubadur med egen 
show. Rebecca Ålander 
14 vill komma ut och 
spela på kommunens 
äldreboenden.

Ann-Charlotte Fogel hänger 
upp sina tavlor.

Linda Friis Ekströms konst 
formas med garn.


