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ulricehamns tidning

30 november 2013

god morgon A

Namnsdagar i veckan:
Lördag: Andreas, Anders Söndag: Oskar, Ossian
Måndag: Beata, Beatrice Tisdag: Lydia
Onsdag: Barbara, Barbro Torsdag: Sven
Fredag: Nikolaus, Niklas
Kontakt:

Anette Westerlund • 0321-262 16 • anette.westerlund@ut.se
Emma Nordenstedt • 0321-262 21 • emma.nordenstedt@ut.se

AA Det händer: Vernissage för porträttutställning på museet.

AA Kalender:

Kända och okända uppåt väggarna

Idag
Julmarknad
Före detta
Missionskyrkan,
Trädet kl 10-15
Hantverk med
mera.

L Ulricehamn

För Sven-Bertil Mårtensson handlar porträtt om
att framställa en människa
med alla personlighetsdragen, på ett snällt sätt. I dag
ställer han ut på Ulricehamns museum.
Det första man ser när man kommer innanför dörren till museet är
konstnären Sven-Bertil Mårtensson som är i full gång hela torsdagen med att förbereda inför vernissagen. Han skriver upp alla namn
på de 15 personer som han har
porträtterat, och berättar glatt om
vad han vill uppnå med utställningen.
– Jag tänker mig att det inte är en
invit in i konstnärens inre, som det
brukar vara. Snarare det motsatta,
det är mer utåt och folkligt. Jag vill
att folk ska bli glada av att se tavlorna och säga "Åh, han eller hon
känner jag ju igen!".
Bland porträtten finns kända ansikten som politikern Lars Holmin,
som också kommer på förtitten.
Han berömmer porträttet av sig
själv, precis som en konstnärskollega, Lars Isaksson som också får
se sitt porträtt på förhand innan
vernissagen. Men här finns också
mindre kända ansikten som kanske inte alla känner igen.
– Jag vill ändå ge alla lika mycket utrymme. Därför har jag samma
format på tavlorna, alla är lika
stora. Då är det något jämbördigt
och det blir mindre värdering av
personerna i bilderna, fortsätter
Sven-Bertil Mårtensson.

Vernissage

Ulricehamns
museum kl 11
Sven-Bertil
Mårtensson visar
porträtt i olja på
ulricehamnare.
Julbasar

Hos Carina och
Kjell på
Ulricehamnsvägen i Hällstad
kl 15-16.30
Tipspromenad,
lotterier,
grantändning med
mera.
Jul på Rännet

Sven-Bertil Mårtensson ställer ut porträtt av ulricehamnare i dag på muséet.
Han började måla tavlorna i september, men han berättar även att
han har ett stort lager i sin ateljé
som han hoppas få ställa ut i framtiden.
– Jag har redan målat av bland
annat Marie Arturén och Mattias
Josefsson, men också en del mindre kända ansikten. Jag tycker
verkligen om porträttering, men
det är viktigt att fånga personlighetsdragen så att det inte blir en
karikatyr. Ingen tjänar på att någon blir förolämpad.
Jakob Romeborn
jakob.romeborn@ut.se • 0321-262 00
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Nunnered,
Bjurbäck, Mullsjö
10-16
Marknadsstånd,
lotterier,
musikunderhållning med mera.
Hantverkshelg

Årås kvarn,
Kölingared
kl 11-16
Ett flertal
konstnärer och
hantverkare finns
på plats och ställer
ut på temat Trä och
ull.
Julmarknad

Lars Holmin kom för att beskåda porträttet av honom.

AA Ögonblicket: 26 november klockan 15.37 Ulricehamnsvägen, Dalstorp

Missionskyrkan,
Hökerum kl 13.30
Lotterier,
försäljning,
hembakt med
mera.
Bio

Folkets hus,
Ulricehamn
The hunger games
– catching fire kl 19
Enders game kl
19.30

Nere för räkning
En gång om året sätts en gran upp på torget. En
gång om året körs vägmärket i refugen utanför
industrin Mastec ner.
Enligt reglerna ska man sätta tillbaka ett vägmärke igen, om man råkar rubba det. Det kan
bli svårt den här gången. Stolpen ser ut som en
tillplattad spagett.

Julmarknad
i Limmared

Limmared
kl 14-17
Glasets hus håller
öppet och ordnar
musikunderhållning, julmarkand i
Folkets hus,
tipspromenad,
loppmarknad med
mera.
Julmarknad
på Torpa

Torpa lada
kl 11-17
Riddarnas
vinterläger och
stenhuset håller
också öppet.
Hantverkshelg

Årås kvarn,
Kölingared
kl 11-16
Ett flertal
konstnärer och
hantverkare finns
på plats och ställer
ut på temat Trä och
ull.
Jul på stan

Gågatan,
Ulricehamn
kl 11-16
Julparad, tomtejakt
och söndagsöppet i
affärerna. Avslutas
med gudstjänst i
kyrkan.
Konsert

Folkets hus,
Ulricehamn kl 18
Celtic christmas,
julkonsert med
Occapella-kören
och Göteborgsbandet West of Eden.
Bio

Folkets hus,
Ulricehamn
Lassemajas
detektivbyrå – Von
Broms hemlighet kl
13.30
Det regnar
köttbullar 2, 2D kl
15.45

I morgon
Tipspromenad
Karins lada,
Gullered kl 11-16
Sista tipspromenaden för säsongen.
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