
6  |  alekuriren   |   nummer 41  |   vecka 46  |   2007

Vägledningssamtal
I år ger vi dig som planerar att börja studera våren 2008 möjlighet att ha 
ett vägledningssamtal först. Tillsammans med studie- och yrkesvägledare 
gör ni upp en personlig studieplan som passar just dig. 
Ring expeditionen för att boka tid med studie- och yrkesvägledaren.

Hos oss kan du studera:

Svenska 
Svenska som andraspråk
från grundläggande nivå till gymnasial nivå A, B 

Engelska
från grundläggande nivå till gymnasial nivå A, B

Matematik
från grundläggande nivå till gymnasial nivå A, B, C, D, E

Samhällskunskap
från grundläggande nivå till gymnasial nivå A, B

Naturkunskap
gymnasial nivå A, B

Biologi
gymnasial nivå A, B

Kemi
gymnasial nivå A, B

Fysik 
gymnasial nivå A, B

Datorkunskap
gymnasial nivå

Populärvetenskap
gymnasial nivå

www.ale.se/komvux

För information om studiepoäng och eventuella förkunskapskrav, kontakta vår expedition.

Studera vid Lärcentrum Komvux
Vårtermin 2008: 14 januari – 30 maj

Behörighet till ingenjörsstudier via Teknisk bastermin
I samarbete med Högskolan Väst erbjuder vi en teknisk termin. Den riktar sig till dig som 

behöver komplettera för att få särskild behörighet för ingenjörsstudier.

Förkunskaper: Ma C och Fy A. Se Internet: www.studera.nu för eventuella restplatser..

Yrkesutbildningar för vuxna
Se Internet: www.grvuxenutbildning.com för information om yrkesutbildningar. 

OBS! Sista ansökningsdag för GR yrkesutbildningar är 15 november.

SFI – svenska för invandrare
För information vänd dig till expeditionen.

Särvux
Särvux vänder sig till vuxna med funktionsstörningar och funktionshinder. 

De studerande ska få kunskaper för att bättre klara av vardags- och samhällsliv.

Kontakt och information
Expedition 0303-330 341, 330 358

Studie- och yrkesvägledare, Kenneth Widell 

0303-330 139

Ansökningsblankett: skriv ut en från vår webbsida,  

www.ale.se/komvux eller kontakta expeditionen.

Sista 

ansökningsdag 

inför våren 2008  är 

30 
november

Att mima är inte alltid så lätt, men kan man texterna utantill är det inga problem. Tjejerna 
var suveräna. Från vänster: Lina Nashabat, Hanna Johansson, Batoul Raad och Kicbi Rabic.

Unga artister med fart och fläkt
NÖDINGE. Det dansas, 
mimas och spelas 
teater.

Det bjuds på strå-
lande underhållning i 
Nödinges gymnastiksal.

Producenten och 
regissören, Sabahudin 
Sabani, 12, bara ler.

Våren 2006 arrangerade han 
sin första galaföreställning. 
Det gav mersmak och i våras 
var det dags för första musi-
kalen High school 1. För två 
veckor sedan var det dags för 
uppföljaren, High school 2. 
Tio personer i åldern 11-13 
år medverkar och för regin 
svarar Sabahudin Sabani blott 
12 år gammal.

– Det finns två amerikan-
ska filmer med samma namn. 
Vi har hämtat inspiration från 
dem. Vi repeterar på fritiden 
och gillar verkligen att under-
hålla. Det tar mycket tid, men 
tycker man sång, musik och 
dans är det bästa som finns så 
gör det inget, säger producen-
ten som redan har nästa pro-
jekt framför sig.

– Det blir en ny musikal, 
Hairspray. En 60-talsinspire-
rad föreställning som vi snart 
kommer att ha audition till. 
Premiären blir någon gång i 
vinter.

Ingen tvekan
Ja, det behöver nog ingen 
tveka på. Det här är ett gäng 
unga förmågor som gillar att 
förverkliga drömmar. Allt är 
noga genomtänkt. Innan ridån 
gick upp tog sig regissören ett 
varv i lokalen. Han kontrolle-
rade att ljusteknikern förstått 
att rött ljus gäller vid alla "kär-
leksscener". Någon minut 
senare brakade det lös.

–Det är fart och fläkt. Vi 
älskar att dansa. En del steg 
har vi kopierat andra har vi 
kommit på själva, säger en av 
artisterna, Batoul Raad.

Att musikalen fick spelas i 
gymnastiksalen var gruppen 
väldigt tacksam för.

– Ja, vi har en snäll rektor 
som gav oss tillåtelse. För 
övrigt har vi ingen koppling 
till skolan. Det här är något 
vi gör utanför skoltid, försäk-
rar Sabahudin Sabani.

SER FRAM MOT HAIRSPRAY

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Regissören Sabahudin 
Sabani gillar även han att 
stå på scen, särskilt in-
tresserad är han av dans. I 
framtiden ska han dock bli 
programledare.

Breakdance har inte gått ur tiden. Felix Rudin gav prov på 
den avancerade dansen och rev ner välförtjänta applåder.

Det är dans, det är fart, det är fläkt. Underhållningsvärdet är stot i föreställningen Det är dans, det är fart, det är fläkt. Underhållningsvärdet är stot i föreställningen 
Highschool 2.Highschool 2.


