
Vi blev inbjudna till en ny galaföre-
ställning i Nödinge i fredags. Första 
gången samma sak ägde rum var i 

maj 2006, då var det utomhus. Denna gång 
var det högre klass och spelplatsen var 
under tak. Det var en musikal som fram-
fördes av tio artister. Vi fick se sång och 
dans i varierande tempo – allt från kärleks-
ballader till poprockdisco. Ljusteknikern 
hade fullt sjå med ljuset – förvisso bara en 
lampa – men det skulle bytas färgfilter med 
jämna mellanrum. Det pågick i 40 minuter 
och rev ner obeskrivligt med applåder. Vet 
ni hur gammal regissören bakom verket är? 
Han är 12 år. Hans kamrater i ensemblen, 
killar och flickor, är 11 till 13 år. Inte nog 
med det – de är redan proffsartister. Första 
gången Sabahudin 
Sabani bjöd in mig blev 
jag tagen av deras seri-
ositet, då spelade de på 
gatan vid Södra klöver-
stigen. Nu hade gänget 
tagit ett kliv till och flyt-
tat in. Det blev självklart 
ännu bättre denna gång. 
Det som förvånar mest är hur snabbt unga 
människor kan lära sig att hantera allt som 
de måste för att nå sitt mål. Att genomfö-
ra en musikal kräver mängder av praktiska 
förberedelser. Hur ser man till exempel till 
att det blir tillräckligt mörkt i salongen om 
det saknas rullgardiner? Jag vet inte om jag 
själv hade löst det.

Plötsligt kommer två grabbar med en 
stor platspresenning. En perfekt lösning 
naturligtvis.

De var inte heller bara praktiska, utan 

också mentalt förberedda. Jag såg inte skym-
ten av någon nervositet, vilket förvånar ef-
tersom de befinner sig i åldern då det mesta 
brukar vara "genant och pinsamt".

Det var en storartad föreställning som tio 
mycket unga människor helt på egen hand 
satt upp. Jag hoppas de får all uppmärksam-
het som de förtjänar. Det är så lätt att fastna 
vid problemen, att bara ägna kraft åt de som 
inte fungerar. Här har Nödinge ett gäng liv-
aktiga ungar, hoppas de får alla tänkbara för-
utsättningar att utöva sitt intresse.

Jag går gärna på musikal en gång i 
veckan.

 I torsdags var det yrkesinformation på Ale 
gymnasium. Jag deltog för andra året och be-
rättade om min bakgrund och dagens för-

utsättningar att bli jour-
nalist. Det är en lärorik 
stund att få träffa mor-
gondagens arbetare. Den 
vanligaste frågan är hur 
mycket man tjänar. Det 
är lite skrämmande, men 
samtidigt minns man själv 
hur trött man var på att 

alltid behöva räkna ihop de 
sista tjugolapparna för att 
kunna förverkliga helgens 
planer.

Å andra sidan brukar det 
sällan spela någon roll vad 
du tjänar. Har du inget eko-
nomiskt sinne har du likt 
förbaskat inget kvar i plån-
boken vid månadens 
slut –oavsett lön.
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AA
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Alegruppen
Vi träffas onsd. kl 19.00 Södra Klöverstigen 38.

Tel 073-617 44 60
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Unga fullblod bjöd på musikal 
– hur bra som helst!

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

>> Vet ni hur gammal regis-
sören är? Han är 12 år. Hans 
kamrater i ensemblen är 11-
13 år. Inte nog med det – de 
är redan proffsartister. <<

Nu ännu mer Scrapbooking 
+ verktyg och tillbehör 

samt leksaker mm.

89:ans Shop
Göteborgsv. 89, Älvängen

tel. 073-571 38 16

PRO Surte - Bohus
BUDGETMÖTE
Torsdag 22 november

klockan 14.30 i Surte Kulturhus

Underhållning med: 
Lennart Thorstensson

Kaffeservering

Välkomna

på Skolallén 4 i Nol.
Tidigare använd som föreningslokal. 54 kvm 

med toalett och förråd. Låg hyra

Svar till Storegården Nol KB
E mail ste-pe.bygg@telia.com

tel 031-868154  mob 0706-313252

LOKAL UTHYRES

Välkomna!
0303-74 51 26 / 0704-16 31 72

BED & BREAKFAST BED & BREAKFAST 

POOL ~ BADTUNNA ~ BASTU POOL ~ BADTUNNA ~ BASTU 

Vi säljerVi säljer

Engelins tårtor
Engelins tårtor

Var ute i tid! 
Boka ditt julbord NU

GULD KÖPES
Vi köper skrotguld i alla 

former. Beställ en
påse och du får bra betalt
samt en skraplott i retur.

EUROGULD
0300-376 70

www.euroguld.com

Hålanda Röda Korskrets

AUKTION
i Hålanda Bygdegård

Lördagen den 1 dec 
kl 13.00

Hemystade ostar och brynostar. 
Handarbeten och lotterier.

Kaffeservering.
Gåvor, stora som små, mottages tacksamt.

StyrelsenHjärtligt välkom
na!

Johan 0709-917979, Martin 0709-917974

Vi utför det mesta inom 
om–, till– och nybyggnation 

och service.
Ring för kostnadsfri offert:

20.00

1-ÅRIG
FRISÖR

UTBILDNING
Även för dig

över 20 år
En av nordens 

äldsta frisörskolor 
grundad 1938.

NFI Frösövägen 7
832 43 FRÖSÖN
Tel 063-51 38 38

www.nfi.cc


