
VECKA 41         NUMMER 37|26 NÖJE

– Det känns bra. Scen-
mässigt är vi så nära det 
perfekta som det kan bli. 
Vi har repat på plats i 
Nödinge hela den gång-
na helgen. Vad det gäller 
rekvisitan så målas det in 
i det sista. Det är precis 
som det brukar.

Kan du beskriva ”En 
midsommarnattsdröm”?

– Det är en komedi sig-
nerad William Shakespea-
re som innehåller väsent-
liga ting som kärlek och 
lustar.

Du spelar Puck, vem 
är det?

– Han spelar en central 
roll i föreställningen. Han 
springer runt och droppar 
kärleksdryck i ögonen hos 
olika människor. Det blir 
fel, men ändå rätt till slut.

Hur är det att spela i 
Ale Kulturrum?

– Alldeles utmärkt! Vi 
har varit runt med Tea-
tervinden på många olika 
ställen och har en del att 
jämföra med. Detta är en 
riktig teater som Ale kom-
mun ska vara rädd om.

Hur många föreställ-
ningar blir det?

– Tio framträdanden 
är inplanerade under ok-
tober. Biljetter till ”En 
midsommarnattsdröm” 
finns att köpa på biblio-
teket i Nödinge, Allans i 
Älvängen och Café Molin 
i Skepplanda.

JONAS ANDERSSON

Hur är
känslan inför 
lördagens
premiär?

HALLÅ DÄR...

 Gunnar Bergevald, en av  
 huvudrollsinnehavarna i  
 ”En midsommarnattsdröm”. 

ÄLVÄNGEN. Statyn 
Bevingad, skapad av 
Thomas Brolin som en 
konstnärlig gestalt-
ning för att hylla Ivar 
Arosenius, kommer att 
avtäckas och invigas nu 
på lördag vid Älvängens 
resecentrum.

Arrangemanget inleds 
med Kulturskolans 
4Drums och invignings-
talare är kommunalrå-
det Mikael Berglund (M).

Samma dag invigs 
också utställningen 
Bevingad på Repsla-
garmuseet, där vi får 
möta konstnären bakom 
skulpturen. 

 
Ale kommun beslutade förra 
året att låta uppföra en konst-
närlig gestaltning för att hyl-
la konstnären Ivar Arosenius, 
som bodde och verkade un-
der en period innan sin död 
i Älvängen. Han hade där en 
mycket produktiv tid. Mål-
sättningen med den konst-
närliga gestaltningen är att 
skapa ett konstverk som kan 
upplevas av de boende och 
besökande i Älvängens cen-
trum. Konsten skulle vara 

poetisk och lekfull i Arose-
nius anda. Valet av konstnär 
föll på Thomas Brolin och 
skulpturen Bevingad. 

Skulpturen kommer att 
avtäckas på lördag. Efter 
invigningen på resecentrum 
fortsätter festligheterna på 
Repslagarmuseet. En kattpa-
rad, med Ivar Arosenius själv 
i spetsen, leder oss ned till 
museet.

– Allting började med att 
vi skulle ha en invigning av 
statyn, sedan tog jag kontakt 
med Repslagarmuseet som 
visade intresse av att göra 
något mer. Det blir en rik-
tigt trevlig lördag att se fram 
emot, säger kultursamordna-
re Sofie Pheiffer Rittfeldt.

Museet utlovar en rolig 
dag för både barn och vuxna 
i Ivar Arosenius anda. Det 
blir bland annat femkamp 
och quiz med fina priser, 
skattjakt, ansiktsmålning 
med mera.

Lekar som det var förr 
erbjuder styltgång, jättela-
byrintspel, snörlekar och 
mycket annat kul. Det ord-
nas rockringstävling.

Vi får följa med piraterna 
Tompa och Mackan i Long-
kalsong ut på de sju haven. 
De reser runt i världen och 
möter konstiga och roliga 
djur. Det blir allsång och 
mycket rörelser. En teaterfö-
reställning med mycket mu-
sik för barn i åldern 3-9 år.

Utställningen Bevingad 
har också premiär denna 
dag. Besökarna kan stifta 
bekantskap med Thomas 
Brolin, konstnären bakom 
skulpturen vid resecen-
trum, i en ny utställning 
på Repslagarmuseet. Tho-
mas Brolin är en mångsidig 
och kunnig konstnär som 
arbetar som målare och 
skulptör och formgivare. 
Thomas behärskar många 
olika material och tekniker. 
I måleriet blir det mest 
olja och blandteknik och i 
skulpturen trä och betong.

JONAS ANDERSSON

Staty avtäcks och utställning invigs

Nu på lördag avtäcks statyn 
Bevingad vid Älvängens rese-
centrum och parallellt invigs 
utställningen med samma 
namn på Repslagarmuse-
et. Konstnären Thomas Brolin 
finns på plats för att möta be-
sökarna.

Lördagen erbjuder också barnteater med Longkalsong på 
Repslagarmuseet i Älvängen.  

Vem kommer inte ihåg 
denna härliga låt. Den 
och mycket mer av brö-
derna Ted och Kennet 
Gärdestads musik fick 
Aktiva Seniorer njuta av vid 
septembermötet. Sånger-
skan Marie Arturén och 
pianisten Göran Åhlfeldt 
tog oss med på en musika-
lisk resa. Marie berättade 
att det var på senare år som 
hon upplevt Kennets stora 
förmåga att sätta exakt rätt 
ord till Teds toner. Varsamt 
lotsade hon oss, i ord och 
ton, igenom Teds liv noga 
med att betona Kennets sto-
ra betydelse för melodierna.

Med stor inlevelse och 
närvaro bjöds vi bl.a. på 
Jag vill ha en egen måne, 
Himlen är oskyldigt blå, den 
fartfyllda ”Rockin´n´ Reelin” 
och ”Eiffeltornet” etcetera. 
Marie sjöng med stor empati 
och hennes sång gick rakt in 
i hjärtat. I pianisten Göran 
Åhlfeldt hade hon en fantas-
tisk ackompanjatör, lyhörd 
och stödjande. När showen 
är slut var ett bra slutnum-
mer. Kanske hade bröderna 
Gärdestads ”Vilken härlig 
dag” passat minst lika bra. 
Det var just det vi åhörare 
haft!

Marstrands Havshotells 
sportchef Ingrid infor-
merade om Tränings- och 
hälsodag där den 11 oktober. 
Ingvar A redogjorde för 
möjligheten att pröva på 
squaredans, sex måndagar i 
Lilla salen med start den 6 
oktober. Gunnel N berät-
tade att Sillprovning var en 
populär aktivitet. Ytterligare 
möjlighet till detta blir den 
12 november. Hon påminde 
även om modevisningen den 
15 oktober. Tore R slog ett 
slag för kurserna i HLR den 
16 oktober och 24 oktober. 
Bengt B meddelade vilka 
resor som är aktuella till 
våren. Göran S talade om 
att insamlingen till Barncan-
cerfonden gav 2 871 kronor 
vid augustimötet.

Inga Isaksson

Sol, vind 
och vatten

LÖDÖSE. ”Kan själv!” 
är en ljudupplevelse 
för de allra minsta på 
Lödöse museum.

I söndags öppnade 
utställningen som ger 
barn mellan 0-2 år 
möjlighet att på egen 
hand skapa, utforska 
och uppleva olika ljud.

Barn i åldern 0-2 år har 
en annan ljudvärld än äld-
re barn och vuxna. Deras 
ljudskapande är ett sätt att 
kommunicera med och 
utforska sin omvärld. Tidi-
ga upplevelser av ljud och 
möjligheterna att få ut-
forska ljud på olika sätt 
påverkar förmodligen hur 
det lilla barnet senare, un-
der sin uppväxt, intresserar 
sig för och närmar sig ljud 
och så småningom musik. 
Därför har det gjorts en 
utställningsmiljö där de 

allra minsta barnen kan 
skapa, utforska och upp-
täcka ljud på sina villkor.

”Kan själv!” har resul-
terat i föreläsningar, hand-
ledningar och två olika 
utställningar. Tack vare de 
barn som medverkar ut-
vecklas, förändras och för-
bättras ”Kan själv!” stän-
digt. Barnen är experterna 
och de förmedlar gärna sin 
kunskap till oss vuxna. 

I de olika förstudier som 
vi gjort inom projektet 
har vi visat att det går att 
uppfylla de minsta barnens 
rätt till deltagande och in-
flytande även om de ännu 
inte utvecklat ett verbalt 
språk.

Kan själv-utställningen 
produceras av Västarvet 
i samarbete med Kultur i 
Väst och tonsättare är Jo-
han Svensson.

JONAS ANDERSSON

”Kan själv!” är en ljudupplevelse för barn i åldern 0-2 år. Ut-
ställningen invigdes på Lödöse museum i söndags.

Ljudupplevelse på 
Lödöse museum


