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PERSONER KOMMER HA sett årets 
nyårsrevy Det hättar till på Ögir. 
Det är tre utsålda föreställning-
ar kvar på den populära revyn.

Museum efterlyser samlare
VÄSTERÅS. Den 12 mars öppnar utställningen Samlade berättelse – om 
samlarna och det samlade, på Västerås slott. Inför utställningen efter-
lyser museet samlare av allehanda prylar som inbjuds att delta i utställ-
ningen. Smurfar, dataspel, mangasaker – det mesta är välkommet.
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KÖPING. I torsdags drog slöjdklubben för barn och ung-
domar igång i Köping. Träffen var den första av tio. 
Deltagarna fick börja med att testa textiltryck, sena-
re får de prova textiltryck, täljning, tovning och tråd-
slöjd. 

Slöjdklubben har kommit till på initiativ av Slöjd- 
och hantverksföreningen i KAK. Lärarna Marita Ting-
ström och Gunnel Frisk har gått en utbildning till 
slöjdklubbsledare enligt ett särskilt koncept som har 
tagits fram av svenska hemslöjdsförbundet.

– Vi är först i länet att lyckas ordna en slöjdklubb 
och det är vi lite stolta över, säger Elisabeth Larsson, 
från slöjd- och hantverksföreningen i KAK.

För att ta tempen på intresset för slöjd bland unga 
ordnade föreningen en prova-på-dag i höstas. Dagen 
lockade ett 30-tal unga. Sex av dem har anmält sig till 
slöjdklubben. Fler platser finns att fylla.

– Det finns plats för några till, säger Elisabeth Lars-
son. De som är med är både killar och tjejer och i blan-
dade åldrar mellan 7-14 år.
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Slöjdklubb i Köping 
först ut i Västmanland

PREMIÄR. 
Emma Clef-
berg, Oliwer 
Mankelius, 
Saga Edlund 
och Emelie 
Lindström 
var med på 
den första 
slöjdkvällen.

Måleri från Enköping till Arboga
ARBOGA. AnnChristin 
Englundh har tidiga-
re ställt ut sin konst 
på Sagågalleriet i 
Nykvarns hantverks-
by. Nu kommer hon till 
Arboga. 

Nykvarns hantverksby lig-
ger på länsgränsen mellan 
Västmanland och Uppland. 
AnnChristin Englundh, 
själv från Enköping, hade 
sin första utställning i hant-
verksbyn på Sagågalleri-
et 2006. Sedan dess har 
hon varit en återkomman-
de gäst, både med separat-
utställningar i Sagågalleriet 

och genom samlingsutställ-
ningar på galleri Höskul-
len. 

AnnChristine Englund-
hs motiv är skiftande med 
en tyngdpunkt på blommor 
och natur.  Sedan gillar hon 
färg, berättar hon – mycket 
färg, vilket inte minst syns i 
hennes måleri. För det mes-
ta bestående av akryl på 
duk.

– Jag målar i olja och 
akryl, men föredrar akryl 
för att det torkar fortare. 

Tavlorna som presente-
ras på Galleri Stallet visar 
bredden av AnnChristin 
Englundhs måleri.

– Det är några nya tav-
lor, men de mesta från 2007 
och 2008.

– Jag kommer att ta med  
mig 25-30 tavlor, sedan får 
vi se hur många som får 

rum. Mina tavlor är inte så 
stora.

Till vardags arbetar 
AnnChristin som tandtek-
niker. Målat har hon gjort 
från och till sedan barns-
ben. Utställningen på Gal-
leri Stallet blir hennes för-
sta i Arboga. 

ROSE-MARIE FASTH
rose-marie.fasth@ingress.se

■ 0221-36536

I VAS. Måleri av AnnChristin 
Englundh.

■ UTSTÄLLNING 
Vernissage lördag 31 janu-

ari, klockan 11-14.00. 
Utställningen pågår till 
och med 26 februari.

HÖSTLIKT. Landskap signerat 
Englundh.

■ VI STÄLLER OCKSÅ UT

● Mars. Lindahl och Lin-
dahl, fotografer från Arbo-
ga.

●  April. Jörgen Lindberg, 
Kolsva, fågelmålningar och 
fotografier och Elvy Karl-
sten, Köping, akvareller.

● Maj. Ingrid och Ivan 
Tolt, Kumla, målningar. 

●   Juni. Karin ”Kaja” Hö-
jer, Uppsala, målningar.

● Juli. Siri Öryd och 
Anna Lena Widén,  Stock-
holm, målningar i akvarell.

● Augusti. Stallets egna 
konst och hantverk med 
gästutställare.

På jakt efter det perfekta ljudet 

VÄLLJUDANDE. Som trumpetsolist måste man sälja sig själv, säger Daniel Carlson. ”Andra får avgöra om man gör ett bra jobb. Man måste hela tiden vara på topp”   FOTO: ROSE-MARIE FASTH

Fernströms kvartett
jazzar med Annica Risberg
ARBOGA. I morgon gästas Arboga på nytt av den popu-
lära jazzensemblen Kjell Fernströms kvartett.

Med denna konstellation kan vi se fram mot en 
”swängig” föreställning, vilket Kjell Fernström med 
sina medmusikanter borgar för. De kommer att backa 
upp sångerskan Annica Risberg som har många år i 
gamet inte minst inom jazzen, fortfarande ”still going 
strong”.

Pianisten Fernströms medmusikanter är Arne Wil-
helmsson på bas och Jesper Kviberg på trummor. 
Dessutom medverkar gitarristen Claes Askelöv, vilken 
medverkade på ”Årets jazz i Sverige-skiva” 1986, har 
turnerat med orgellegenden Mc Duff och med Geor-
gie Fame. Konserten i morgon äger rum i Medborgar-
huset klockan 15.
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