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Hur mår Ditt kök?
Byt luckor och lådor, 

vi monterar Ditt kök enkelt och smidigt!

Nu har vi köksdagar i samarbete med M2 Mäklarna på Ale Torg.

15% Rabatt på samtliga Laminatluckor!
10% Rabatt på Massivträ, Fanér, Målat

Du träffar Västkustkök,  Din lokala leverantör av kök,
hos M2 mäklarna på Ale Torg

Onsdag 23/4  Kl: 16.00-19.00
Lördag 26/4 Kl: 10.00-14.00

Välkomna
0303 - 74 23 00

VÄSTKUSTKÖK

Skapar sköna kök

NÖDINGE. 400 ungdo-
mar från hela västra 
Götalandsregionen 
samlas i Ale gymna-
sium.

Ung kultur möts i 
regionfestivalen 2008.

Tillsammans bjuder 
de varandra på ett 
”smörgåsbord” som 
innehåller allt från sång 
och musik till film och 
annorlunda konst.

UKM – ung kultur möts – 
är ett arrangemang där unga 
människor inspirerar var-
andra i olika konstformer. I 
grund och botten är det lika-
sinnade ungdomar. Personer 
med skaparglädje. Det kan ut-
trycka sig i musik, sång, dans, 
teater, oljemålningar, film, 
streckgubbar etcetra. Det är 
möjligheternas festival, men 
ändå inte helt gränslös.

– Deltagarna på scen har 
max fem minuter på sig och 
de som ställer ut sina verk får 
bara ha med sig två olika. För 
övrigt är det få regler, mer 
än sunt förnuft, säger Jenny 
Berner som tillsammans med 
Jonas Ekstrand är Ales pro-
jektledare för regionfestiva-
len.

Att stå som ansvarig för 
arrangemanget är en fjäder i 
hatten.

– Visst kan du ansöka och 
visa intresse för att få arrang-
era festivalen, men vi tillfrå-
gades faktiskt. Vår lokala fes-
tival ansågs så bra att region-
festivalen nu borde förläggas 
till Ale, berättar Jenny.

Det är åttonde året som 
Ale är med i UKM och kan 
därmed sägas vara kvalificerad 
för en större utmaning, vilket 
man definitivt också får till 
helgen. Totalt kommer när-
mare 400 ungdomar att över-

natta i Ale gymnasium från 
fredag till och med söndag.

– Det är mycket som måste 
falla på plats, så visst känner 
vi en viss nervositet. Logis-
tik runt 400 personer kräver 
god planering, men där tror 
jag inte vi har slarvat. Vi bör-
jade förberedelserna tidigt 
i höstas. Det ska definitivt 
finnas mat och sängplats åt 
alla, lovar Jenny.

Från Ale medverkar 14 
ungdomar aktivt i själva festi-
valen, men än fler hjälper till 
runt arrangemanget.

– Vi har fått hjälp av unga ar-
rangörer i föreningen Löftet. 
De är 25 ungdomar som älskar 
att ta ansvar och genomföra 
projekt som detta. Det är jät-
tekul, säger Jenny.

Festivalens hjärta är den 
stora scenen i idrottshallen. 
Här kommer 72 akter att 
spelas och även allmänheten 
är inbjuden till scenpassen. 
Ungdomar-
na bjuder på 
teater, sång, 
musik, poesi 
och film från 
scenkanten. 
Totalt är 216 
personer del-
aktiga, inklu-
sive utställar-
na. En urvals-
grupp väljer 
sedan ut ett 
antal som får 
åka vidare till 
Uppsala där 
årets riksfinal 
arrangeras. I 
fjol var Sara 
M Johansson 
från Bohus 
med och sjöng 
i den största fi-
nalen. I år in-
viger hon re-
gionfestivalen 

i Nödinge.
– Konferencier för hela 

helgen är Magnus Thomson 
från Varanteatern. Han är helt 
suverän, en riktig UKM-räv. 
Magnus brukar tala med alla 
som ska uppträda för att veta 
vad han ska säga, så han lär få 
att göra, säger Jenny och ler.

Syftet med UKM är att låta 
ungdomar mötas och utbyta 
erfarenheter, inspirera varan-
dra samt att lära nytt.

– På lördagen arrangerar vi 
mängder av olika workshops. 
Deltagarna får möjlighet att 
lära sig sminka, spela olika 
instrument, måla, spela teater, 
skriva, sticka med mera, säger 
Jenny och berättar att studie-
förbunden både genomför 
och finansierar flera work-
shops.

Regionfestivalen för Ung 
kultur möts inleds på fredag.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Ung kultur möts i 
Ale gymnasium
– 400 ungdomar samlas i Regionfestivalen

UKM – Ung kultur möts i Ale gymnasium nu till helgen. ALAFORS. Malphas 
föddes vid nyår.

Ett hårdrocksband 
som bara stått på scen 
en gång.

– Och nu ska vi plöts-
ligt rocka loss på stora 
scen, säger Simon 
Johansson, 13.

Förväntningarna är stora 
inför UKM-festivalen i Ale 
gymnasium kommande helg.

Ett av banden som ska upp-
träda är Malphas. Namnet 
från en demon.

– Det lät kul och kändes 

rätt, säger basisten, Ludvig 
Andersson.

Nu är det bråda dagar. Två 
gånger i veckan repar bandet. 
Snart väntar stora scen och 
minst 800 ögon. 

– Ballt. Vi trodde aldrig att 
vi skulle komma med, men 
det var nog för att vi var oss 
själva, säger sångaren Alex-
ander Andersson, 15, och 
äldst i bandet.

Musiken är betydelsefull 
och gruppen är mån om att 
få förmedla sin black-metal 
för publiken, men det finns 
mycket annat i UKM som 

lockar.
– Att umgås, dricka kaffe 

och träffa nya kompisar. Det 
är helt grymt att vi ska bo i 
Ale gymnasium en hel helg, 
menar Simon.

Självklart finns det också 
drömmar. Malphas vill inte 
stanna vid en demon.

– Nej, jag hoppas att vi går 
vidare till riksfinalen, avslu-
tar trummisen, Lina Ander-
berg.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Malphas rockar fett i UKM

Malphas består av fyra ungdomar – två från Nol och två från Alafors. Från vänster: Simon 
Johansson, Alexander Andersson, Lina Anderberg och Ludvig Andersson.


