
ÄLVÄNGEN. På lördag 
arrangeras Repslagar-
dagen.

I samband med det 
gästar trollkarlen Mr Ju-
nior Repslagarmuseet.

En fartfylld familjefö-
reställning utlovas.

Förra årets föreställning 
blev en succé och därför 
vill Repslagarmuseet att alla 
barn ska ha möjlighet att se 
föreställningen med den po-
puläre trollkarlen igen. Mr 
Junior är en allsidig trolle-
rikonstnär med reptrick som 
specialitet.

Mr Junior, som egentligen 
heter Sven-Arne Karlberg, 
är en lång man med flera ess 
innanför rockärmen. Mr Ju-
nior är född i Vedum 1943 
och är medlem i Svensk Ma-
gisk cirkel sedan 2008. Han 
har varit en ganska anonym 
trollkarl, men sedan han blev 
pensionär har trolleriet tagit 
ny fart med många offent-
liga framträdanden per år. 
Mr Junior har vunnit ett 
flertal tävlingar och tog en 
fjärdeplats i SM i scentrol-
leri 2008. 2012 blev det en 
fjärdeplacering i SM i scen-
magi och en tredjeplacering 
i salongsmagi. Han har fått 
barn att lära sig trolla i trol-
leriskolan.

På repslagardagen kom-
mer vi få se delar av den 
tävlingsakt som han tävlade 
med i Svenska Mästerskapen 
i trolleri 2012. Barnen får ak-
tivt delta i förställningen och 
en del lär sig nog något trick. 
Detta är en föreställning som 
roar både barn och vuxna.

På lördag uppträder trollkar-
len Mr Junior på Repslagar-
museet i Älvängen.

Trollerikonster 
med Mr Junior

NÖDINGE. Blåvingar 
var först ut i höst, snart 
väntar en ny teaterupp-
levelse i Ale Kulturrum.

”Alla heter Allan” 
visas torsdagen den 2 
oktober.

På scen står Ulf Dohl-
sten och Ola Hedén.

I sin lägenhet går Allan, en 
gång världens starkaste man 
på tivoli, och vårdar sina 
krukväxter lika ömt som 
minnet av sin bortgångna 
fru. Han väntar på att fastig-
hetsskötaren ska komma och 
reparera flottören i toalet-
ten. Plötsligt hörs skottloss-
ning från gatan utanför och 
in stormar en ung man som 
misslyckats med att råna en 
garnbutik.

Detta är upptakten till 
pjäsen ”Alla heter Allan”. 
Pjäsen är specialskriven 
åt Ulf Dohlsten och Ola 
Hedén av Bengt Järnblad.

– Det är en varm, ömsint, 
charmig, rolig och finstämd 
föreställning, säger Ulf 
Dohlsten till Alekuriren.

Pjäsen bottnar i tankar 
kring livets obegripligheter 
och vår längtan efter gemen-

skap. 
– Det ska bli mycket trev-

ligt att få återvända till tea-

tersalongen i Nödinge. Jag 
har varit där flera gånger 
tidigare, säger Ulf Dohlsten.

Biljetter finns att köpa på 
biblioteket i Nödinge.

JONAS ANDERSSON

Ola Hedén och Ulf Dohlsten kommer till Ale Kulturrum torsdagen den 2 oktober med föreställningen ”Alla heter Allan”.

”Alla heter Allan” visas i Nödinge
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ÄLVÄNGEN. Den 24 
september har Repsla-
garmuseet glädjen att 
inviga två nya utställ-
ningar. 

I stora utställningshal-
len visas ”Västkust” av 
kalligrafen och bildkon-
stnären 

Catrine Rho-
man-Fransson 

I lilla hallen kan vi 
se gruppen Konstnär-
salliansens utställning 
”Abstrakt-realism”. 

Cathrine Rohman-Fransson 
presenterar i text- och bild-
konst en utställning inspire-
rad av naturen och livsstilen 

på vår vackra, svenska väst-
kust. Cathrine har en konst-
närlig grundutbildning samt 
är utbildad kalligraf i USA. 
Utöver egen konst, illustra-
tioner och beställningsarbe-
ten så håller hon även kurser 
i kalligrafi. Hon erbjuder 
även andra relaterade kur-
ser, säljer konstnärsmaterial 
med mera. Cathrine håller 
föreläsningar kring skriftens 
uppkomst och utveckling 
och driver sedan 2004 eget 
företag – Cat Kalligrafi. 

Hon jobbar mest i akryl 
och akvarell och blandar 
gärna olika material för att 
få fram spännande effekter. 
Bokstäver är oftast i fokus, 
men hon målar även bilder i 
akryl och akvarell samt illus-

trerar tidningar och böcker. 
Cathrines motto är att allt 
går att skriva på.

På sin fritid sysslar hon 
gärna med keramik, smyck-
en, fotografering och hon 
läser gärna böcker, ty det 
skrivna ordet ligger ju henne 
varmt om hjärtat. 

För er alla som efter ut-
ställningen har fått mersmak 
för det handtextade ordet 
och vill lära sig mer om kal-
ligrafi har nu chansen. Den 
12 december anordnar Ca-
thrine Rhoman-Fransson en 
julkortsworkshop på Repsla-
garmuseet. Slutresultatet 
kan bli ett vackert dekorerat 
handtextat julkort att skicka 
till någon nära vän. Onsdagen den 24 september invigs två nya utställningar på 

Repslagarmuseet – ”Västkust” och Abstrakt-realism”.

Dubbla utställningar på Repslagarmuseet
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