
BOHUS. Löftet – unga 
arrangörer gör succé.

Den nya arrangörs-
gruppens andra evene-
mang – en distfri kon-
sert – slog alla rekord.

Bohusskolans aula 
fylldes med 120 musik-
intresserade ungdomar 
och de fick valuta för 
entrépengen.

Löftet – unga arrangörer, är 
en arrangörsgrupp beståen-
de av 25 ungdomar från hela 
Ale. Med stöd av fritidsledar-
na förverkligar de program 
som tilltalar den unga mål-
gruppen.

– Det här är ett steg i rätt 
riktning. Nu har vi med oss 
ungdomarna och när de är 
med från början blir alla ar-
rangemang mycket bättre. Vi 
hjälper varandra, säger fritids-
ledare Mats Berggren.

Unga arrangörer bjöd in 
till sitt första musikevene-
mang den 28 december. 12 
band från olika delar av Ale 
uppträdde. I onsdags var det 
dags igen. Distfritt, en kon-
sert utan elgitarrer i Bohus-
skolans aula lockade inte 
mindre än 120 påsklovsle-
diga ungdomar. Tre timmar 
med helt akustisk musik leve-
rerades från scenen. Konfe-
rencier var Sven Nielsen.

– Det bästa av allt var ändå 
att tjugofem unga arrangörer 
hjälpte till under hela arrang-

emanget. De visar en härlig 
inställning och då blir det så 
här bra, säger fritidsledare, 
Andreas Holmgren.

Under konserten bjöds pu-
bliken på snacks, fruktbuffé 
och cider.

– Vi vet vad ungdomar vill 
ha, säger de unga arrangö-
rerna.

Löftet är ingen förening 
utan en grupp ungdomar som 
är intresserade av att arrange-
ra program för unga.

– Vem som helst får vara 
med. Det är enkelt och roligt, 
sen lär vi oss mycket av varan-
dra, avslutar Mats Berggren.

BOHUS. Valborg är en av 
årets stora riskhelger.

I år finansierar Ale 
kommun och Vakna-
fonden ett attraktivt 
ungdomsarrangemang 
för att förhindra fylla 
och bråk.

Till sin hjälp finns 
Löftet, unga arrangörer 
med kunskap om vad 
ungdomar vill ha.

Festivalborg kommer att äga 
rum i Ale gymnasium. Där ska 
alla ungdomar från 13 år och 
uppåt erbjudas storslagen un-
derhållning i en drogfri miljö. 
Huvudnumret är No Tjafs, så 
roligt lär det bli.

Planeringen har varit igång 
i ett halvår. Den drivande 
kraften är den unga arrang-
örsgruppen Löftet.

– Vi har fått vara med och 

forma hela arrangemang-
et och det känns som att vi 
har hittat rätt till sist, berät-
tar Natalie Johansson, en av 
eldsjälarna i Löftet.

Från början var det inte så 
lätt. Drömmarna handlade 
om stora artister och kända 
konferencierer.

Lärorikt
– Men vi har lärt oss att ska 
man ha "kändisarna" måste 
man boka ett år i förväg – 
minst. Sedan har vi förstått att 
det krävs en enorm budget för 
att kunna genomföra ett eve-
nemang med en större artist, 
erkänner Natalie.

Festivalborg inleds redan 
klockan fyra på eftermidda-
gen med en utmaning mellan 
kommundelarnas fritids-
gårdar. Aktiviteterna, såsom 
rodeo, är hämtade från Gök-

boet i Göteborg.
– Det kommer bli roligt 

både för publik och deltaga-
re, säger fritidsledare Andre-
as Holmgren.

Senare på kvällen blir 
det uppträdanden på 
scenen i idrottshallen. 
Lokala band och gästar-
tister från bland annat 
Kungälv står för under-
hållningen. Huvudnum-
ret blir No Tjafs.

Biljettförsäljningen 
sker på fritidsgårdarna, 
biblioteken och hos ICA 
Kvantum på Ale Torg.

– Vi släpper biljetterna 
på fredag (13 april). Redan 
nu vet vi att det kommer 
att komma två bussar från 
Stenungsund, säger Na-
talie.

I veckan blev det också 
klart med hemtransport. Det 
kommer att gå extra bussar 
från Ale gymnasium sent på 
Valborgsnatten.

Festivalborg kommer att 
arrangeras efter ungdomarnas 
pipa. Löftet, unga arrangörer, 
är motorn i projektet.

– Vi kommer att vara med 
både före, under och efter ar-
rangemanget. Det blir mycket 
praktiskt arbete, men det är 
bara kul. 

Arrangörsgruppen har för-
utom ungdomar från Löftet 
bestått av representanter för 
Ale Fritid, Vakna, Ale gymna-
sium och socialtjänsten.
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Unga arrangörer kan sin publik
– Distfri konsert gjorde succé på påsklovet

Och till Valborg blir det festival
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Gör som IFK Göteborg – ät Mivitotal.

Fem gånger har Mivitotal blivit utsett till årets
kosttillskott, senaste tillfället var 2006. Det är
naturligtvis ingen slump. 
– Laget är piggare på morgonen numera och
slipper ovälkomna avbrott i träningen, säger
IFK Göteborgs fystränare Jonas Hellberg.
Många av spelarna i IFK Göteborg har varit
Mivitotal trogna i flera år. 
Vi vet hur viktigt det är med en bra hälsa. Och
särskilt för våra landslagsmän, de slits ju mer.
– Jag har bara det bästa att säga om Mivitotal.
Jag vet att alla sover bättre, de känner sig mer
avslappnade – och framförallt känner de sig
piggare och har mer ork, säger Jonas Hellberg.
Mivitotal är ett kosttillskott som har funnits på
den svenska marknaden sedan 1992. Det inne-
håller aminosyror, vitaminer,
mineraler och spårämnen. 
Det är ett komplett och välba-
lanserat tillskott. Och det bästa
av allt: Det är perfekt för elit-
idrottsmän – men det är lika
utmärkt för vanliga Svenssons
som vill känna sig piggare, orka
mer och som sätter värde på en
god och frisk hälsa. Det är helt
enkelt till för alla.

Mivitotal finns i din 
närmaste hälsobutik.

Annons

Håll dig frisk 
– orka mer!
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2:A BOHUS
Välpl. till större delen nyrenov. 
hörnlgh. om 54 kvm. Mkt. fräsch och 
fi n i ljusa färger.
Balkong i sydöst-läge. Vån. 3/3. 
Stabil förening. Gångavst till skolor, 
affärer, allm. komm. tandl- och läkar-
mot. Passande som förstalägenhet 
eller till mindre familj.
Ring för pris och visning.

Konserten i Bohusskolan kommer säkert att få en repris. Alla 
var nöjda, såväl publik som artister.                  Foto: Ale Fritid

Löftet. Tjugofem unga arrangörer såg till att konserten Distfritt blev en höjdare på påsklovet. 
120 ungdomar njöt av den akustiska musiken i Bohusskolans aula.             Foto: P-A Klöversjö
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Elva band och soloartister uppträdde under konserten som 
varade i tre timmar.                                        Foto: Ale Fritid 

En akustisk gitarr, lite cider, snacks och en fruktbuffé – svå-
rare än så är det inte att skapa ett succéarrangemang för     
unga..                                                                  Foto: Ale Fritid 

Festivalborg. Den 30 april i Ale gymnasium för ungdomar 
från årskurs sju och uppåt.


