
Lisbeth Fransson från Väners-
borg uttrycker djärvt i textil. Ex-
perimentella bilder som lyser av 
kreativitet. Det är broderier, vä-
var, tovade föremål, lappteknik, 
maskinbroderi, oftast många oli-
ka tekniker i samma konstverk.

– För mig är färg och form 
samt att få fram olika ytor och 
strukturer viktigare än själva 
motivet. Min inspiration hämtar 
jag överallt. Ofta vid mina långa 
promenader med min hund. I 
naturen ser jag skiftningar i färg 
och form som jag sedan kan an-
vända i mitt skapande.

Det jag vill förmedla med 

mina verk är framför allt glädje 
och harmoni, säger Lisbeth.

Intresset för att teckna, måla 
och skapa har Lisbeth haft i hela 
sitt liv. Så småningom började 
hon göra små saker med tyg. Då 
var då hon fastnade för de textila 
teknikerna. Hon blev fascinerad 
över vilka effekter man kunde få 
med tyg och garn. 

Hon har också fått inspiration 
av den norrländske konstnären 
Sten Kauppi. Hans uttryck och 
fria sätt att hantera garn och nål 
har fascinerat Lisbeth.

Nästa söndag sker 
också invigningen av 

Repslagarmuseet årliga teck-
ningstävling för kommunens 
grundskolor. Denna tävling har 
blivit en återkommande tradi-
tion och precis som föregående 
år så ställs ett flertal talangfulla, 
färgglada, fina teckningar ut. Ett 
flertal klasser i kommunen del-
tar med underbara teckningar 
inspirerad av Älvängens största 
konstnär genom tiderna – Ivar 
Arosenius.

Denna gång har dock uppgif-
ten varit lite annorlunda, nämli-

gen att måla en affisch som gör 
reklam för något som barnen 
tycker är sevärt i Ale kommun. 

Det går att rösta på teckning-
arna på ända fram till 16 mars. 
Röstsedlar finns på museet.

Priset för det vinnande bidra-
get är 1 000 kronor. Pengarna 
tillfaller klassen. Konstnären 
själv får ett fint diplom med en 
Aroseniusreproduktion plus att 
det vinnande bidraget eventuellt 
kan komma att användas som af-
fisch. 

HÅLANDA. Nu på söndag, 
den 23 februari, så startar 
Kultur på Mauritzberg sä-
songen med ett spännande 
program där musik och bild 
från spelgenren möter pu-
bliken på Mauritzberg. Den 
klassiska ensemblen White 
Mages hyllar den bästa spel-
musiken med helt akustiska 
instrument. Det bjuds på 
musik från 80-talet fram till 
dagens spel, och för maximal 
nostalgi används även bild-
skärm.

White Mages har sina röt-
ter i Kungliga Musikhögsko-
lan och namnet anspelar på 
de vita magiker i rollspel som 
helar sina medkämpar i strid. 

Värd och pianist är Da-
vid Westerlund, skaparen 
av utsålda spelkonserter som 
Castlevania the Concert 
(Stockholms Konserthus), 
Anime The Concert (Ber-
waldhallen), Gamers X-mas, 
Level Uppsala samt Final 
Fantasy on Tour. Matilda 
Blomqvist, flöjt och Mari-

ka Dahlbäck, cello är övriga 
musiker.

– Alla som vuxit upp med 
tv-spel vet hur mycket bra 
musik som finns och hur lite 
av den som hittills framförts. 
Därför utvecklade vi den här 
turnén. Att ge dessa klassiska 
låtar nytt liv genom levande 
instrument och dela denna 
upplevelse med andra fans 
är det som driver oss, säger 
David Westerlund.

Den årliga teckningstävlingen för kommunens grundskolor tar 
också sin början på Repslagarmuseet nästa söndag. Här ses det 
vinnande bidraget från i fjol.

Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde
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The Monuments Men
Onsdag 19 februari kl 19

Entré 80 kr

Don Giovanni

Lördag 22 mars kl 15

DIREKTSÄNDNING AV

FRÅN KUNGLIGA 
OPERAN I STOCKHOLM

12 Years a Slave
Söndag 23 februari kl 18
Onsdag 26 februari kl 19

Entré 80 kr

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

SPORTLIFE 
SKOLCUP

Innebandy

STORT TACK! 
Till våra sponsorer och alla lagföräldrar 
som gjort årets cup möjlig och tack till 
alla som varit med på plan och läktare.

Frukt&GrönsakshusetDrömHuset
Leksaker & Presenter

Surte

NÖDINGE. På sportlovets första dag öppnades inspelningsstudi-
on i Ale gymnasium upp för ett antal musikintresserade ungdomar.

De hade det stora nöjet att få spela in varsin låt.
– Det är elever som gjort sina egna låtar, berättar musiklärare 

Bosse Jansson.

Segrarna i Alerocken brukar få som pris att gå in i studion och spela in sitt 
vinnande bidrag. Den här gången gjordes emellertid ett undantag, ingen av 

dem som fanns på plats i måndags hade någon 
Alerockstriumf i ryggsäcken.

– Men det är duktiga och väldigt talangful-
la ungdomar som skriver egna låtar. Det vill vi 
premiera. Studion är en enorm tillgång som vi 
verkligen hoppas blir kvar, säger Bosse Jansson.

Tre olika konstellationer turades om i studion, 
samtliga var ungdomar från Himlaskolan. Ban-
det Pewz från årskurs 6, Sigrid Larsen Karlsson 
årskurs 8, och Emma Eklund & Robin Vetter, 
årskurs 9.

– Se det som en form av uppmuntran för dem 
som gör egen musik, säger Bosse.

Sigrid Larsen Karlsson strålade av glädje när 
hon kom ut från studiorummet.

– Skitkul! Jag är jättetacksam över att jag fick 
den här möjligheten. Jag har spelat in en låt ti-
digare.

Akustisk rock beskriver Sigrid Larsen Karls-
sons nyinspelade låt. Hon skulle inte tacka nej 
till att ha musiken som yrke i framtiden.

– Det hade jag gärna haft. Musiken är extremt 
viktig för mig. Den finns med i både glädje och 
sorg.

JONAS ANDERSSON

I förra veckan fick ett antal högstadieelever från Himlaskolan möjligheten att spela 
in låtar i Ale gymnasiums studio. Ett samarbete mellan Ale Kulturskola och Media-
verkstaden.

Säsongsstart på Mauritzberg

White Mages inleder säsongen Kultur på Mauritzberg med akustisk data- och tv-spelsmusik. Pre-
miären äger rum nu på söndag.

– David Westerlund är både värd och pianist 

Studioinspelning på sportlovet

ÄLVÄNGEN. Söndag den 2 mars är det 
vernissage på två nya utställningar på 
Repslagarmuseet.

Textila bilder av Lisbeth Fransson 
samt apremiär för den årliga teck-
ningstävlingen för Ale kommuns 
grundskolor. 

Dubbla vernissage och loppis på Repslagarmuseet
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