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Söndagen den 17 april
Mässa i Surte kyrka kl.11.oo R Bäck
Lovsångsmässa i Nödinge kyrka kl.17.oo R Bäck
Medverkande ungdomar och Kompband. Kyrkkaffe
 
Onsdagsträff 10 april
Surte församlingshem 14.00
Gudmar Grosshög visar bilder och berättar…
Välkomna!

ÄLVÄNGEN. Den populära 
maskutställningen ”Det 
Andra Ansiktet” visas nu 
äntligen på Repslagarmu-
seet. Söndagen den 14 april 
är det vernissage.

Utställningen ”Det 
Andra Ansiktet” väcker 
frågor kring vad det innebär 
att vara människa och ingå i 
ett socialt sammanhang, om 
djup och yta, öppenhet och 
försvar. Den handlar om de 
masker och koder vi använ-
der för att skapa vår identitet 
och om vår strävan efter 
att våga vara alla våra jag. 
Utställningen har produce-
rats av Västarvet och skapats 
av Torbjörn Alström. En 
del av utställningen är fram-
tagen i samarbete med ung-
domar från Paradisskolan i 
Trollhättan.

Konstnären och maskma-
karen Torbjörn Alström tar 
oss med på en suggestiv 
resa i vår gemensamma 
föreställningsvärld. Utställ-
ningen hämtar inspiration 
från den italienska och den 
balinesiska masktraditionen, 
men också från Jungs sym-
bolvärld och Modiglianis 
måleri. Mannen bakom 
detta projekt är konstnären 
och maskmakaren Torbjörn 
Alström, med djupgående 
erfarenhet av ämnet från 
både scen- och bildkonst-
området. 

”Det Andra Ansiktet” 
kommer att visas för elever 
i Ale kommun under skoltid 
i början av veckorna 16-20. 
Övrig tid är allmänheten 
välkommen. Därefter fort-
sätter utställningen sin turné 
i Västra Götaland.

I första hand är det klass 
8 som kommer att delta i 
workshops. De kommer 
under ledning av västarvets 
pedagog Anna Sjölander 
tillverka sina egna masker 
av skrotmaterial såsom 
metall- och plastburkar, ägg-
kartonger, pinnar, korkar, 
kassettband, knappar med 
mera. En del av maskerna 
som tillverkas i workshopen 
kommer att kunna beskådas 
under utställningen. 

Utställningen med dess 
workshops har blivit en stor 
succé där den tidigare har 
visats, bland annat i Troll-
hättan, Tibro, Vara, Herr-
ljunga och Backa. Det går att 
följa utställningen på Face-
book/Det andra ansiktet.

Samtidigt med maskut-
ställningen blir det vernis-
sage på Repslagarmuseets 
årliga teckningstävling för 
kommunens grundsko-
lor. Teckningstävlingen 
kom ursprungligen till för 
att hedra vår mest kände 
konstnär i kommunen Ivar 
Arosenius och otaliga är de 
härliga bilder på Lillan och 
katter med mera som Ales 
duktiga elever har tecknat 
under årens lopp.

Denna gång är dock upp-
giften lite annorlunda med 
temat ”Det Andra Ansiktet”. 

Vi får se prov på ett fler-
tal teckningar där barnen 
har försökt måla sina olika 
ansikten, sina olika jag. 
Någon har målat den sida 
man skäms för, andra den 
sida man är stolt över eller 
den sida av sig själv man 
skulle vilja vara men inte är 
eller förmår att vara. Vi får 
se bilder av mobbing med 
mera. Barnen har målat det 
som är svårt, men också 
sådant som gör livet värt att 
leva. 

Ett spektrum av känslor 
målade i många olika kulö-
rer. Teckningarna hänger på 
museet fram till söndagen 
den 28 april då vinnaren av 
tävlingen högtidligen pre-
senteras. Det går att rösta på 
sin favoritteckning till och 
med torsdag den 25 april.

Förutom äran och ett 
fint diplom får vinnaren 
1 000 kronor till sin klass, 
pengar som kan bli ett fint 
bidrag till en avslutningsfest 
eller vårutflykt. Samtidigt 
som man tittar på den fina 
maskutställningen kan man 
passa på att rösta på sin 
favorit.

❐❐❐

Söndagen den 14 april är det 
vernissage för utställningen 
”Det Andra Ansiktet” på 
Repslagarmuseet i Älv-
ängen.

– Och teckningstävling för skolelever
Maskutställning på Repslagarmuseet

ÄLVÄNGEN. Nu är det 
dags för Ales egen 
underhållningsorkester, 
Larmet, att hälsa våren 
välkommen med glada 
melodier. 

Melodier vi minns är 
temat för vårkonserten 
i Smyrnakyrkan sönda-
gen den 21 april.

– Vi har gjort en 
djupdykning i vårt 
digra notbibliotek och 
plockat fram ett antal 
både gamla och nya ör-
hängen, säger dirigent 
Göran Mårtensson.

Vem minns inte ”Memory” 
med Elaine Page eller Frank 
Sinatras version av ”New 
York, New York”? Dessa och 
många andra kända melo-
dier kommer att framföras 
på vårkonserten, söndagen 
den 21 april i Smyrnakyrkan. 
På scenen står blåsorkestern 
Larmet tillsammans med 
kören Lerum Vocalis.

– Vi har i flera år haft 
förmånen att samarbeta 
med den skönsjungande 
Lerumskören, berättar 
Göran Mårtensson.

Larmet spelar, som de 
flesta blåsorkestrar, all slags 
musik, men har under sin 
snart 40-åriga historia spe-
cialiserat sig på underhåll-
ningsmusik med tonvikt på 
jazz.

– Bredden i vår repertoar 
är påtaglig. Vi är inte låsta 
till en viss genre. Tonvikten 
ligger på underhållningsmu-

sik, betonar Göran Mårtens-
son.

Larmet består numera av 
ett femtontal spelglada musi-
kanter. Det finns emellertid 
plats för fler blåsmusiker och 
slagverkare.

– Definitivt! En fullvuxen 
blåsorkester brukar ha 45-50 
medlemmar. Vi siktar väl inte 
riktigt dit, men självklart väl-
komnar vi fler instrument, 
säger Göran Mårtensson.

– Vårkonsert med Larmet 
och Lerum Vocalis

Melodier man minns

Dirigent Göran Mårtensson.

Tillsammans med Lerum Vocalis bjuder blåsorkestern Larmet (bilden) på vårkonsert i Smyrnakyrkan söndagen den 21 april.

– Intresserade får gärna 
prata med någon orkester-
medlem i pausen vid vårkon-
serten eller ta kontakt med 
mig vid lämpligt tillfälle.

Vad gör Smyrnakyrkan 
till en bra konsertlokal?

– Den ligger centralt, det 
är lätt för aleborna att ta 
sig dit. Dessutom är loka-

len relativt stor och just 
för soundets skull så är det 
väldigt bra, avslutar Göran 
Mårtensson.

JONAS ANDERSSON

Trivselstund i Starrkärrs bygdegård med 

Ewert Ljusberg
Programvärd: Lennart Thorstensson

Entré 100:- betalas på plats
 

Välkomna!

Söndag 7 april kl 15 - 16.30

Sång, musik och vitsar


