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NÖDINGE. De unga 
artisterna i Showgänget 
söker sponsorer.

Nödingeungdomarna 
har rönt stor framgång 
med sina musikaler och 
var i våras på turné 
bland skolorna i Ale.

Till hösten väntar en 
ny uppsättning, men 
finanserna tryter.

– Det är så tråkigt att allt 
kostar. Dessutom blir allt 
dyrare ju mer avancerade 
föreställningar vi vill göra. 
I höst behöver vi hjälp av en 
koreograf och scenbygget vi 
behöver göra kostar också 
en del, suckar regissören och 
eldsjälen, Sabahudin Sabani, 
13.

Bara i år har Showgänget 
som består av ett 20-tal ung-
domar i åldern 10-13 år satt 
upp två föreställningar, Hair-
spray och Happy Day.

– Vi har fått fint stöd av 
Vaknafonden och studieför-

bundet ABF, men när vi går 
på turné så kostar det mycket 
pengar. Bussresor, teknik och 
kläder är det som är mest 
kostsamt, berättar Sabahu-
din.

Showgänget har lärt sig att 
utföra stordåd med minsta 
möjliga budget, men om det 
finns välvilliga sponsorer så är 
de självfallet välkomna.

– Jag tycker faktiskt att vi 
gör något bra för samhället. 
Det är många barn i Nödinge 
som är engagerade, menar 
Sabahudin.

Till helgen kan ni se 
Showgänget uppträda på Ale 
Torg och senare i höst väntar 
Highschool musical 3.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Showgänget söker sponsorer

Showgänget med Sabahudin Sabani i spetsen söker sponsorer 
för kommande föreställningar.

Arkivbild: Per-Anders Klöversjö

Tingbergsskolan i Lödöse 
har sedan några år en littera-
tur- och kulturprofil. För att 
summera läsårets kulturar-
bete arrangerads förra tors-
dagen en konsert och konst-
utställning där högstadie-
eleverna visade vad de sysslat 
med i ämnena musik, bild och 
slöjd under läsåret.

Omkring 200 personer 
besökte Tingbergsskolan i det 
fina sommarvädret. I matsa-
len kunde besökarna njuta av 

elever, som framförde både 
eget material samt låtar av 
såväl Leonard Cohen som 
Westlife.

På skärmar, väggar och 
bord kunde man beskåda 
självporträtt, Mangamålni-
gar och skulpturer. I ämnet 
slöjd fanns träarbeten som 
svepaskar, skålar och träbilar. 
Textilarbeten av vitt skilda 
slag, exempelvis lapptäcken, 
brodyr och egendesignade 
kläder.

Alla elever gladdes över 
det stora intresset för kväl-
len. Rektor Anders Petters-
son tackade de fyra ansva-
riga lärarna i musik (The-
rese Jacobsson), bild (Raul 
Ribera) och slöjd (Mikael 
Karlsson, trä), (Marianne 
Ahlqvist, textil) för deras 
insats. Anders Pettersson 
lovade att detta skall bli en 
årligen återkommande akti-
vitet på Tingbergsskolan.

JONAS ANDERSSON

Therese Jacobsson, Raul Ribera, Marianne Ahlqvist och 
Mikael Karlsson hyllades för sina insatser i samband med 
elevkonserten och konstutställningen på Tingbergsskolan.

Mangamålningar var ett av 
inslagen på konstutställ-
ningen.

Kommande trubadurkvällar   3/7 Örjan   10/7 Clausen & Ahlqvist   17/7 PS Live

Fri entré. Boka bord på 0303-109 70.
E-post info@farshatt.se   www.farshatt.se  Välkommen!

På torsdag, den 26 juni har vi på Fars Hatt

          Trubadurkväll
                  Kvällens trubadur – JR

Elevkonsert och konstut-Elevkonsert och konstut-
ställning på Tingbergsskolanställning på Tingbergsskolan

FORSVALLEN  28 JUN I

BILJETTER SÄLJS PÅ STATOIL I ÄLVÄNGEN!
ÅLDERSGRÄNS: 18 ÅR

ÖLTÄLT DJ

kl 19.00

Björn Rosenström 
& Partypatrullen

kl 20.30

Prisutdelning

kl 21.00
Dansbands-½-timme

Missa inte
Glenn Hysén, Stig Fredriksson, 

Jocke Geigert, Mikael Nilsson, m. fl .

Korpcupen börjar kl 08.00


