
 2008  |   vecka 22  |   nummer 21   |   a lekuriren   |   19

ALAFORS. Tillsammans.
Det var namnet på 

årets musikföreställ-
ning som Kyrkbykören 
presenterade i Medbor-
garhuset.

Ett mäktigt framträ-
dande med 62 sång-
glada och dansanta 
elever på scenen, före-
trädelsevis tjejer.

Musikprojektet på Kyrkbys-
kolan tog sin början 1999. Allt 
sedan dess har elever i årskurs 
6-9 svarat för en årlig vårkon-
sert med sång och dans. Mia 
Odlöw och Clyde Persson 
är de två lärare som ser till att 
ro i land arrangemanget.

– Jag har varit med alla år 
förutom i fjol då jag var mam-
maledig. Nu var det härligt 
att vara tillbaka igen. Årets 
kör var fantastisk med många 
duktiga yngre förmågor, som 
gör att vi känner oss trygga 
för framtiden, säger Mia 
Odlöw.

Föreställningen Tillsam-
mans gör tio nedslag i olika 
människors liv. Publiken 
får landa en stund i varje 
karaktärs liv och slutligen 

knyts allting ihop med låten 
”We´re all in this together”. 
Dessförinnan har utbudet av 
sångnummer varierat, allti-
från Suzanne Vegas ”Luka” 
till Abbas ”Thank you for 
the music” och The Beatles 
”Eleanor Rigby”.

– Jag är verkligen impone-
rad! Man kan se hur eleverna 
växer ju närmare premiären 
vi kommer. Det är tjejerna 
själva som har hittat på dan-
serna och ansvarat för kore-
ografin, säger Mia Odlöw.

Vad är din viktigaste 

uppgift som körledare?
– Att sammanfoga gruppen 

till en enhet och att göra det 
till en organisk föreställning. 
Det måste kännas naturligt i 
övergångarna och den sista 
förändringen gjorde vi fak-
tiskt på onsdagsmorgonen, 
bara timmarna före premiä-
ren. 

Totalt gavs sex föreställ-
ningar i Medborgarhuset, 
Alafors, för kommunens 
övriga skolor samt allmän-
heten.

JONAS ANDERSSON

Tillsammans går allting lättare

Magnus Persson bjöd på ett 
mäktigt gitarrsolo i låten 
”Father and son”.

Malin Andreasson, Beatri-
ce Hindgren och Ida Löf-
gren gav järnet när de tolka-
de Alanis Morisettes välkän-
da låt ”Ironic”.

– Bjöd på sång- och dansföreställning

ALAFORS. Det motions-
dansas som aldrig förr i 
Furulundsparken.

Besökarna kommer 
från alla håll, fler utom-
sockens än egna kom-
muninvånare.

– Vi passar upp våra 
dansare och ser till att 
de trivs, säger Ahlafors 
IF:s parkgeneral Åke 
Johansson.

157, 150, 165 och 136. Det 
är besökantalet för säsongens 
fyra första motionsdanser i 
Furulundsparken. Aldrig tidi-
gare har intresset för Ahla-
fors IF:s tisdagsdanser varit 
så stort. Det skulle inte alls 
förvåna om rekordsiffran på 
165 personer raderas innan 
året är slut.

– Vädret har varit kanon, 
samtidigt som vi har sluppit 

konkurrens från Liseberg. 
Nu kör de visserligen igång 
sin dans, men det är inte 
säkert att det behöver betyda 
ett alltför stort publikbortfall 
för oss. Dansarna har nämli-
gen uttryckt att de trivs väl-
digt bra i Furulundsparken, 
säger Åke Johansson.

Vad döljer sig bakom 
årets plötsliga uppsving?

– Vi var tidigt ute och 
delade ut broschyrer, så att 
alla skulle bli varse om vår 
säsongsstart. Sedan så har 
Furulundsparkens goda rykte 
spridit sig bland dansarna, 
vilket är den bästa reklam man 
kan få, säger Åke Johansson.

När lokaltidningen gästade 
Furulundsparken i tisdags 
stod Rent Drag på scenen. 
Det var första gången som 
bandet besökte Alafors vackra 
folkpark, men säkerligen inte 
den sista.

– Ett jättebra band, 
berömde Johansson med 
belåten min.

Dansarna såg också ut 
att trivas denna soliga och 
behagliga majkväll. Foxtrot 
varvas med hambo, masurka 
och andra stilar som hör 
motionsdansen till. Rotun-
dan är hela tiden fylld av par 
som behärskar varje steg, 
oavsett vilken musiktyp som 
orkestern väljer att spela.

Årets första mogendans i 
Furulundsparken äger rum 
nu på lördag (31 maj) då 
Uddevallabandet Date svarar 
för de musikaliska tonerna.

– Det sköna vädret ser ut 
att hålla i sig, så vi har goda 
förhoppningar om en lyckad 
danskväll då också, avslutar 
Åke Johansson.

Dansen går som aldrig förr i Furulundsparken

I PARKEN
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Rent Drag stod på scenen när Ahlafors IF bjöd in till vårens fjärde motionsdans.

Då var det dags för årets 
Musikdagar i Starrkärrs 
kyrka, torsdagen den 5 juni 
till söndagen 8 juni bjuds det 
på musik i Starrkärrs kyrka 
och församlingshem.

På torsdagskvällen den 5 
juni är det vissångerskan Eva 
Bartholdsson och Greger 
Siljebo på fiol, mandola och 
sång som bjuder på  musik-
föreställningen ”Ett ögon-
blick!”. Den handlar om livet 
sådär i största allmänhet och 
ögonblicken i synnerhet. På 
sin 80-årsdag drar sig svärfar 
till minnes sin 40-årsfest. 
”Jag minns den som igår och 
hur jag tänkte att det är långt 
kvar tills jag är dubbelt så 
gammal…Nu står jag här, ett 
ögonblick senare, och undrar 
vad som hände… Vart tog 
vägen?” Och ändå; så många 
historier ur livet han kan 
berätta! Så många ögonblick, 
av stort och smått, livet ändå 
innehåller. Det är några av 
dessa ögonblick, egna och 

andras, vi vill ta ett ögon-
blick av er tid att sjunga och 
berätta om. 

Fredagen den 6 juni på 
Sveriges Nationaldag blir 
det Nationaldagskonsert 
i samband med firandet i 
Prästalund. Sångare ur kam-
markören VocAle och dam-
kören Vox feminale sjunger 
ett knippe svenska national-
romantiska sånger från vår 
rika sångskatt med musik av 
bland andra W. Peterson-
Berger, W. Stenhammar och 
H. Alfvén under ledning av 
Sabina Nilsson.

Lördagen den 7 juni blir 
det ”Visor i sommartid”. Då 
kommer Lennart Thorstens-
son tillsammans med Anng-
erd och Rebecka Edvardsson 
(mor och dotter) och sjunger 
för och med oss i Starrkärrs 
församlingshem. Det blir 
också fika i pausen.

Söndagen den 8 juni 
avslutas musikdagarna med 
en festmässa med folkmu-

siken i den Nicaraguanska 
bondemässan. Det blir 
sångare från församling-
ens många olika körer och 
musikanter som medverkar 
i denna något annorlunda 
högmässa. Musiken har sitt 
ursprung i folkets kamp, 
glädje och hopp om en 
rättvis värld. Carlos Meija 
Godoy som har skrivit 
texterna säger; ”Vi prisar 
Gud med fågelsången, vi 
offrar jordens frukter och 
vi sjunger till Herrens ära. 
Mässan uttrycker tron hos 
ett folk som längtar efter 
frihet.” Visst kan också vi här 
i Sverige stämma in i att det 
behövs en rättvisare värld, 
där människor i de fattiga 
delarna av världen ska få det 
bättre.

Alla program under dessa 
dagar är det fri entré. Varmt 
välkomna!

Sabina Nilsson, 
Kyrkomusiker i Starrkärr Kilanda 

församling

Musikdagar i Starrkärrs kyrka

Nöje


