
Sommar nära Köpenhamn
3 dagar i centrum

First Hotel Marina ★★★★

Upplev det bästa av Nordsjälland: Här bor du med utsikt över Öresund 
och alldeles vid Vedbæk Strandvej norr om Köpenhamn – den per-
fekta belägenheten för en minisemester nära 
Louisiana (15 km) och Köpenhamn (25 km).  

Restaurang Skeppsbron

Pris per person i dubbelrum 

1.599:-
Pris utan reskod 1.749:-

Ankomst: 
Valfri i 
perioden 27/6-19/8 2014. 

1 barn 0-5 år gratis
2 barn 6-14 år ½ priset

2.649:- 

Verona och vinlandet
8 dagar i Vigasio, Venet o, Norditalien
Hotel Montemezzi ★★★★

Upplev den italienska kulturens 
essenser på din nästa semester till 
Italien: Vinupplevelserna, roman-
tiken och den historiska prakten! 
Ditt hotell ligger i utkanten av 
den lilla staden Vigasio ca. 30 
km sydöst om Gardasjön och 
på själva Via Verona - vägen 
till Norditaliens stora kulturk-
lassiker Verona. Härifrån har 
du endast en kvarts körväg till 
Julias berömda hemstad, där 
Romeo enligt Shakespeare stod 
under balkongen och förklarade 
sin eviga kärlek.  Verona är även 
musikälskarens mekka, där den 
enorma romerska arenan är känd 
som världens största opera.

Pris per person i dubbelrum 

3.449:-

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 25/10 2014. 

1 barn 0-5 år gratis.
2 barn 6-14 år ½ priset.

Hotel Montemezzi

1.549:- 
2.549:-

Lüneburger Heide
5 dagar i Bad Bevensen, Nordtyskland

★★★★ 
Bo på hotell med spa i den trevliga, gamla 
kurorten Bad Bevensen som är mycket känd 
för kurbadet Jod-Sole Therme med helgörande 
termiska källor och ett stort utomhus badland. 

Pris per person i dubbelrum 

2.049:-

behandlingar

 Ankomst: 
Söndagar t.o.m. 
26/10 2014. 
OBS: Kuravgift EUR 
2,70 per person/dygn.

Från 1/6 2014 inkl. 
vistelsen också 

1 x kaffe och kaka

endast 1.649:-  

1 barn 0-5 år gratis
2 barn 6-14 ½ 
priset

eller ring  

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Kom ihåg reskoden: 
Alekuriren

I samarbete med

 

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.
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ÄLVÄNGEN. En av lan-
dets mest framstående 
konstnärer?

Snarare artist eller vi-
sualiserare när han fi ck 
beskriva sig själv.

I söndags var det 
vernissage för Repsla-
garmuseets sommarut-
ställning – ”I Lars Gillis 
fotspår”.

Minnesutställningen tilläg-
nas muralmåleriets nestor 
Lars Gillis som bland annat 
har levandegjort Repsla-
garmuseets historiska be-
rättelser genom sina många 
målningar. Han har under 
åren gjort hundratals vägg-
målningar både offentligt 
och privat. De fl esta fi nns 
att beskåda i Göteborg med 
omnejd, men också i Norge 
och i USA.

– Väldigt många 
människor har nog tagit del 
av en målning av Lars Gillis 
utan att veta om det. Han 

var fenomenal på att levan-
degöra historiska händelser 
och skeenden, säger sonen 
Max Anjou, som producerat 
utställningen och som ledde 
den guidade visningen på 
Repslagarmuseet.

Lars Gillis var en all-
konstnär, som enligt sin son 
var högt och lågt mest hela 
tiden.

– Han gjorde illustrationer 
till böcker och tidningar, var 
statist på Stora Teatern, ku-
lisbyggare, träsnidare. Lars har dekorerat hotell, restau-

ranger, caféer och arbetat för 
Liseberg. Han var oerhört 
intensiv och när han gav sig 
in i ett projekt så var det till 
180 procent, förklarar Max 
Anjou.

Lars Gillis efterlämnade 
sig en hel resväska med tid-
ningsurklipp som berättar 
om hans yrkesliv.

– Tidningsurklippen är 
kittet som får utställningen 
att hänga ihop, säger Max.

På utställningen får vi stif-
ta bekantskap med illustratö-
ren, träsnidaren, författaren, 
poeten och viskompositören 
Lars Gillis och hans energis-

ka skapande.
– Jag rekommenderar 

verkligen alla att besöka den 
här utställningen, som är 
något alldeles speciellt. Lars 
Gillis hade förmågan att ut-
ifrån bara några ord få fram 
en målning. Han var fantas-
tisk, säger museichef Börje 
Johansson som lärde känna 
Gillis 1996.

– Vi hade inte haft den 
museiverksamhet som vi har 
idag om vi inte hade haft 
hjälp av Lars Gillis, avslutar 
Börje Johansson.

FOTNOT. Lars Gillis levde under åren 
1929-2012.

En av de målningar som 
pryder utställningen på 
Repslagarmuseet.

Lars Gillis var också en duktig träsnidare.

– Lars Gillis 
har gjort 
avtryck

Utställning som speglar många sidor

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Max Anjou, son till Lars Gillis, har producerat minnesutställning-
en på Repslagarmuseet.

LÖDÖSE. Det är nu 20 år 
sedan som den nya musei-
byggnaden i Lödöse invig-
des. Det kommer att fi ras 
med en familjefest lördagen 
den 14 juni.

Arkeologiska utgrävning-
ar i Lödöse på 1960-talet 

gav stora mängder fynd. 
För att kunna visa upp dessa 
invigdes Lödöse museum 
1965 i en källarlokal. Under 
1980-talet påbörjades dis-
kussioner om ett nytt mu-
seum och 1990 fastställdes 
ritningarna och läget för den 
nya byggnaden. Arkitekt var 
Christer Håkansson, GF 
arkitekter i Göteborg.

I juni 1994 invigdes det 
nya museet. Utöver utställ-
ningshallar och hörsal fi nns 
också kontor och magasin, 
café och museiverkstad för 
barn. Huset ägs av Lilla 
Edets kommun. I september 
2011 fl yttade även kommu-
nens biblioteksfi lial in i mu-
seibyggnaden.

Välkommen att vara med 
på jubileet. Vi bjuder på tår-
ta, musik, lekar med mera. 
Dessutom inviger vi två 
sommarutställningar i Ör-
tagården, säger museichef 

Graziella Belloni. 
Lödöse bibliotek bjuder 

även på en kul tipspromenad 

för barn och möjlighet att 
byta böcker med varandra.

JONAS ANDERSSON

Lördagen den 14 juni arrangeras jubileumsfest på Lödöse 
museum.

Museichef Graziella Belloni.

– Familjefest med tårtkalas
Lödöse museum 20-årsjubilerar


