
ÄLVÄNGEN. Det skimrar 
och gnistrar om vårens 
första utställning på 
Repslagarmuseet, som 
invigs nu på söndag.

I utställningen Fantasi 
och Verklighet får vi 
möta glaskonstnären 
Agneta Frank.

Vi får se ett urval av 
Agnetas vackra bilder 
och skulpturer samt 
även smycken av glas – 
en fröjd för ögat!

Agneta Frank, född 1946, 
har målat sedan hon var 
mycket ung. Genom sitt 
bildlärarjobb upptäckte hon 
glasets möjligheter och de 
sista tio åren har hon jobbat 
med sin glaskonst på heltid.

Agneta bor vackert 
vid sjön Mjörn i Björbo-
holm och kallar sitt hus för 
Strandbacka. Naturen runt 
omkring utgör en inspira-
tionskälla till de mer natur-
nära bilderna och även de 
mer abstrakta.

Agneta har alltid målat 

och ställt ut vid sidan om 
sitt jobb som bildlärare. För 
cirka 20 år sedan kom hon i 
kontakt med glaset som ut-
trycksmedel och blev fasci-
nerad av det. Så småningom 
tog det över helt samtidigt 
som Agnetas källare succes-
sivt fylldes med glasugnar, 
maskiner och nödvändiga 
verktyg .

Den som vill se mer av 
Agnetas verk får besöka 
ateljén Studio Strandbacka 
efter överenskommelse eller 
konsthantverksbutiken Aga-

ton i Marstrand, en butik 
som hon delar med några 
andra konstnärer och konst-
hantverkare.

Agneta finns också repre-
senterad i många kommuner, 
landsting, konstföreningar 
och företag och hon har del-
tagit i ett flertal utställningar.

Utställningen Fantasi och 
Verklighet på Repslagarmu-
seet pågår fram till och med 
den 22 februari.

Gnistrande utställning
på Repslagarmuseet

Fantasi och Verklighet är namnet på årets första utställning på 
Repslagarmuseet i Älvängen. Vernissage sker nu på söndag.

Agneta Franks glaskonst visas på Repslagarmuseet till och med 
den 22 februari.
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Sommar i Norditalien
6 dagar vid Trevi so
Best Western Park Hotel
Bolognese ★★★★

Villa Pace är ett av de stora, 
vackra sommarpalatsen som i 
slutet av 1800-talet byggdes av 
anrika venetianska adelsfamiljer 
och som fortfarande med sin 
arkitektur och historia bidrar till 
en stämning av norditaliensk lyx 
och flärd. Efter tre års renover-
ing är palatset idag ett elegant 
hotell omgivet av en härlig park 
med träd och palmer, beläget på 
rutten mellan Treviso (4 km) och 
Venedig (19 km). Här bor du mitt 
i Italiens mest besökta semester-
region, Veneto.

Turistskatt EUR 1,80 per person 
(över 14 år) och dygn. 

Pris per person i dubbelrum

2.899:-
Pris utan reskod 3.199:-

smakning

Ankomst: Valfri i perioden 
1/4-27/10 2015. 

 

1.749:-

1 barn 0-3 år gratis.
2 barn 4-11 år ½ priset 

Park Hotel Bolognese

Herrgårdssemester
4 dagar i Nordtyskland

Gut Gremmelin 
Upplev den vackra 1800-talsher-
rgården, inredd som hotell, med 
en modern stil där trendig design 
och olika konstutställningar 
skapar en skön stämning. Besök 
t.ex. Rostock (46 km).
 

Pris per person i dubbelrum

1.249:-
Pris utan reskod 1.399:-

Güstrow

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 28/9 2015. 

899:-
1.599:-

Kalmars historiska charm
3 dagar i Småland

Best Western Plus Kalmarsund Hotell ★★★★

Upplev en utav Sveriges mest historiska och upplevelserika städer; 
den gamla residens- och stiftstaden 
Kalmar! Bo centralt på fint hotell 
med nära till allt!

Ankomst: Fredagar i perioden 
2/1-19/6 2015.            Inkl. slutstädning.

Pris per person i dubbelrum

1.249:-
Pris utan reskod 1.399:-

1 barn 0-5 år gratis.

Ring & hör!

eller ring  

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

I samarbete med

 

DJÄVLA MANSFÔLK

Måndag 2 februari kl 19.00

 Teatern, Ale Kulturrum

Vuxen 200 kr (scenpassrabatt 50 kr)  
Ungdom 100 kr. Förköp: Ale bibliotek 

En hyllning till Monica Z med Åsa Bergh.


