
NÖDINGE. Sabahudin 
Sabani, 12, ligger inte 
på latsidan.

I vinter sätter han 
och 19 kompisar upp sin 
tredje musikal på ett år.

Med 5000 kronor 
från Vaknafonden kan 
det bli något extra.

Nödingepubliken är att gratu-
lera. De som låter sig under-
hållas av producenten, Saba-
hudin Sabanis, uppsättningar 
kan snart ställa sig i kö. När 
musikalen Haispray har pre-
miär i vinter blir det en effekt-
full föreställning.

– Vi kommer att köpa in 
en riktig rökmaskin, lite extra 
ljuseffekter, kläder och nöd-
vändig rekvisita, berättar en 
överlycklig Sabani.

Bakgrunden till lyckoru-
set är beskedet från Vakna-
fonden som har beslutat att 
bevilja gruppens ansökan om 
5000 kronor.

– Vi fick beskedet när vi re-
peterade och blev "supergla-
da". Vi sprang runt och kra-
mades. Glädjen var total. Det 
betyder jättemycket för oss, 
säger Sabani.

Gruppen består av 20 Nö-
dingebarn i åldern 11-13 år. 
Något namn har de egentli-
gen inte, men när de hälsa-
de på Vaknas projektledare, 
Thomas Berggren, fick de 
ett förslag.

–Han tyckte att vi skulle 
kalla oss "Showgänget" och 
det namnet har vi börjat tycka 
om så det blir nog så, säger 
Sabani.

Repetitionerna inför Hair-
spraypremiären i februari är i 
full gång. Det tränas på dans-
steg, mima sånger och uppträ-
da så professionellt som möj-
ligt.

När börjar ni sjunga på 
riktigt?

–När vi har blivit lite äldre 
och fått riktiga röster, säger 
Batoul Raad, 11.

Hon avslöjar också att det 

finns en dröm förutom Broad-
way och Hollywood.

– Att få spela på stora scenen 
i Ale gymnasiums teatersa-
long så alla kan få se oss.

Premiären är dock plane-

rad att äga rum i lilla gymnas-
tiksalen i Nödingeskolan.
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22-23/12

Gäller endast lör-sön 22-23/12 2007.
Gäller på ordinarie priser, kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

Inför jul håller vi extra öppet i många av våra butiker se www.hemtex.com.

En musikal för 5000 kronor

ALE. Stödföreningen 
Vaken som administre-
rar Vaknafonden tog 
i december beslut om 
nya bidrag på totalt 81 
500 kronor.

– Vi får fler och fler 
ansökningar. Fondens 
syfte och mål börjar 
sätta sig, säger Tyrone 
Hansson, ordförande.

Fondens primära målgrupp 
är det befintliga föreningsli-
vet, men ett av huvudsyftena 

är också att bidra till nya för-
eningsbildningar.

– Tanken är att de etable-
rade klubbarna ska försö-
ka bredda sig för att nå nya 
målgrupper alternativt starta 
nya aktiviteter. Vår devis är 
att aktiva barn är lyckliga 
barn, säger Hansson.

På senaste styrelsemö-
tet beviljades Ale Jennylund 
Ridklubb ett stimulansbidrag 
på 25 000 kronor.

– Det är en viktig, men 

kostsam verksamhet. Klub-
ben har ambition att nå fler 
ungdomar, berättar Hans-
son.

Bidrag gick också till Nol 
IK 5000 kronor för påsklovs-
verksamhet, 20 Nödinge-
ungdomar fick 5000 kronor 
för att förverkliga en musi-
kal i vinter och Nödinge SK 
handboll fick 6500 kronor 
för Boll & Lek.

– Dessutom ställde vi oss 
positiva till att fortsätta sam-

arbeta med Göteborgs spår-
vägar och Ale-Surte BK med 
den så kallade skridskobus-
sen till Jennylund. Vi tänker 
också skjuta in 40 000 kronor 
i Festivalborg – ett viktigt 
arrangemang för våra ung-
domar under årets största 
riskhelg. Alebacken  i Ala-
fors är nyfikna på att starta 
en skidbuss om det blir snö. 
Det tycker vi också låter in-
tressant. Våra verksamhe-
ter måste bli mer tillgängli-
ga för ungdomarna, avslutar 
Tyrone Hansson.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Vi önskar 
alla  våra 
patienter

God Jul & 
Gott Nytt År

Tandläkare
Peter Hagberg & Albert Szekely

med personal
Älvängen

...och här är ännu fler bidragstagare

HAR SPELAT TEATER

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Bidragstaga-
re. "Showgänget" 
som gruppen kallar 
sig består egentli-
gen av 20 Nöding-
ebarn, men när lo-
kaltidningen hälsa-
de på var bara Batoul 
Raad, Hanna Johans-
son, Sabani Sabahu-
din, Jennifer Dahl-
berg och Felix Rudin 
på plats. I februari 
när gruppen har pre-
miär för sin nästa 
musikal, Hairspray, 
lär alla vara med.


