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ALE. Nu har kultur och fritidsnämnden utsett 
Ale kommuns kulturstipendiater för 2013. 
Årets belöningsstipendium delas mellan två 
stipendiater med följande motiveringar:

Margareta Bertling, grafiker får ett belö-
ningsstipendium på 3000 kronor.

”Genom ett långt och engagerat konstnär-
skap har Margareta Bertling mött och inspirerat 
många Alebor, unga såväl som vuxna och därige-
nom spridit intresset för konst.”

Anders Lundin, filmare, får belöningssti-
pendium på 3 000 kronor.

”Med ett brinnande intresse för historia, 
händelser och personliga berättelser har Anders 
Lundin skapat ett levande tidsdokument för 
framtida generationer. Genom filmen Livet på 
Surte synliggörs en viktig epok i Ales industri-
historia.”

Årets arbetsstipendium delas mellan två 
stipendiater.

Mirna Ticona de Burman, bildkonstnär, 
får ett arbetsstipendium på 19 000 kronor.

”I ett mångkulturellt konstprojekt kring iden-
titet och kultur vill Mirna Ticona de Burman 
kunna berätta om människors drömmar i dialog 
med Alebor från olika delar av världen.”

Rolf Mårtensson, musiker, får ett arbets-
stipendium på 5 000 kronor.

”För att anpassa sin spelstil efter barockens 
ideal och dess speciella uttryck vill Rolf Mårtens-
sonbredda samt fördjupa sina färdigheter inom 
barockmusiken.”

Stipendierna kommer att delas ut vid 
Konsert i juletid med Linda Lampenius och 
Daniel Lindström i Ale Gymnasium sönda-
gen den 1 december.

Filmaren Anders Lundin är en av årets kulturstipendiater. Stipendiaterna kommer att upp-
märksammas i samband med Konsert i juletid söndagen den 1 december.

Årets kulturstipendiater utsedda

Gilla oss på  
Facebook

www.aleel.se

www.aleel.se | 0303-33 24 00 | info@aleel.se
Lunnavägen 2, Box 3004, 449 14 Alafors 

Hos Ale El ska du alltid känna dig 
trygg med att vi fokuserar på:

 Bra kundservice

 Bra elpriser

 Hög leveranssäkerhet

 Att bygga framtidens elnät

 Stödja föreningslivet i Ale

Som medlemsägd ekonomisk 
förening finns vi till för dig!

Vår vision

Med kundupplevd 
Närhet, Trygghet och 
Enkelhet ska Ale El ha 

Sveriges nöjdaste elkunder

NÄRA
TRYGGT
ENKELT

Handelsbanken Surte Tel 031-336 15 80

Livet på Surte
”Det är dags att göra film om glasbruket och om dem som arbetat där 

och vet hur det en gång i tiden såg ut i Surte. Det finns massor av  
händelser som är värda att dokumentera och fortfarande finns många 
i livet som var med när det begav sig. Det är en fantastisk möjlighet för 
oss som inte fick vara med att få kunskap och inblick i hur livet var då.”

ETT GLASBRUKSSAMHÄLLE I SVERIGE
En film av Anders Lundin

Datum: Torsdagen 28 november
Tid: kl 18.00–20.00

Plats: Konferenssalen i Nya Hyttan  
på Glasbruket, Kvarnvägen 3

Anmälan via telefon: 031-336 15 80 eller 
mail: surte@handelsbanken.se senast 20 november

Hjärtligt välkommna! Allison, Mikaela och Lovisa

Vi bjuder på adventsfika!


