
NÖDINGE. De flesta i det 
unga showgänget från 
Nödinge har drömt om 
att få uppträda på den 
stora teaterscenen i Ale 
gymnasium.

Dagen innan pre-
miären av musikalen 
Hairspray var det dock 
nästan ingen som 
drömde något.

– Nej, jag sov inte en 
blund, erkänner Saba-
hudin Sabani.

Helt utan vana tog de 15 
medverkande ungdomar-
na den stora scenen i besitt-
ning. Visst har det blivit ett 
och annat uppträdande i gym-
nastiksalen i Nödingesko-
lan, men aldrig tidigare hade 
Showgänget känt på den rik-
tiga scenen i Ale gymnasiums 
teatersalong. I måndags var 
det verklighet – och även om 
det var med nervösa steg de 
klev ut så tog det inte lång tid 
innan de ägde hela salongen. 
Musikalen Hairspray – var i 
Showgängets tappning hår-
resande bra. Fart och fläkt, 
ljud, ljus- och rökeffekter av-
löste varandra. Amatörmäs-
sigt? Knappast. Snarare yt-
terst professionellt.

– Vi har fått fantastisk hjälp 
av Ale gymnasium. Egna tek-
niker, det är nästan för bra 
för att vara sant, säger Saha-
hudin.

Den stora scenen var ett 
hett samtalsämne innan före-
ställningen och även efteråt.

– Fast den var inte så stor, 
säger Hanna Johansson, en 
av de medverkande.

– Den kändes stor och ser 
väldigt stor ut, men när vi väl 
kom ut och började dansa var 
det inte så farligt.

Tre föreställningar var in-
bokade under måndagen. Lo-

kaltidningen såg den första 
tillsammans med Västnytt.

– Grymt häftigt att de är 
här, konstaterade Sabahudin.

Hur bar ni er åt för att få 
hit Västnytt?

– Jag ringde och berättade 
om vår föreställning, att det är 
viktigt att visa på goda föredö-
men. Vi tycker att det finns 
så otroligt mycket roliga saker 
man kan göra istället för att 
elda på toaletter, vandalisera 

och förstöra. Att spela teater 
är ett exempel. Jag tror att det 
är bra om andra ungdomar ser 
vad vi gör. Det kan inspirera 
andra att göra likadant, svarar 
Sabahudin.

Närmast väntar uttagning-
ar till nästa satsning. Musika-
len Happy day ska bli det stora 
genombrottet i Ale kommun. 
Med den ska Showgänget gå 
på turné.

– Vi kommer att sjunga på 
riktigt, säger Batoul Raad, 
lyriskt.

Bidraget på 5000 kronor 
från Vaknafonden användes 
till rökmaskin, kläder och 
annan nödvändig rekvisita.

– Men vi har pengar kvar. 
Vi slösar inte, säger Sabahu-
din som säkert därmed har 
slagit ett annat rekord.

Få musikaler har genom-
förts till en kostnad på under 
5000 kronor med 15 artister.

– Vi visar att allt går, säger 
Hanna Johansson och visst är 
Showgänget ett bevis på det.

Regissörens tacktal rik-
tades till rektorerna Jonas 
Askne och Peter Madsen, 
men även till teknikerna 
Emelie och Robin.

Fast det fanns fler som ville 
tacka.

– Det är inte ni som ska 
tacka, utan det är vi som har 
fått se den här fantastiska mu-
sikalen. Vilken energi ni ger 
oss. Det är när jag ser sådana 
som er som jag förstår varför 
jag jobbar med teater i Ale 
gymnasium, berömde Mi-
chael Svensson.
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"Sov inte en minut"

I musikalen Hairspray är det mycket dans och till sången mimar de medverkande. I nästa uppsättning, Happyday, kommer Showgänget att sjunga själva.

Den nyinköpta rökmaskinen gjorde nytta i Hairspray.

Västnytts reporter, X, intervjuade regissör, producent och artist, Sabahudin Sabani efter före-
ställningen.

Jag hjälper dig med 
din bostadsaffär.
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– Nervöst showgäng inför succépremiären av Hairspray

Felix Rudin, Batoul Raad, Christian Gherman och 
Hanna Johansson i en av många dansscener.
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