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Ales Superstars siktar m
Det ligger i sin natur att som represen-
tant för lokaltidningen ständigt åka runt 
och uppleva arrangemang runtom i Ale 
kommun. Nu funderar jag på att sluta. Jag 
har sett det bästa. 

I onsdags bjöd de funktionshindrade på 
Mediaverkstan med personal in till sin ver-
sion av Sikta mot stjärnorna.  Det blev en 
sagolik underhållning från första till sista 
stund.

Ewa Mollington hade kvällens mest för-
näma uppdrag att få presentera de mest mo-
tiverade artister som gjort entré på Medbor-
garhusets scen. Först ut var Torbjörn som 
tillsammans med Ewa sjöng om Solen i Ala-
fors. Sedan bjöd Daniel på "Jag ska måla hela 
världen lilla mamma" och med både bläd-
derblock och pensel var det ingen som tve-
kade. 

Tempot höjdes när Emma kom in och 
körde klassikern "Jag vill vara din Marga-
reta". Emma har som många andra av artis-
terna ett stort intresse i karoke.

Skådespelaren Björn Kjellman gjorde 
ett halvhjärtat försök att slå sig in i schla-
gervärlden med "Älskar du livet". Succén 
uteblev, men det gjorde den definitivt inte 
när Henrik tog samma låt till himmelska 
höjder. Vi njöt av varje sekund. Det märk-
tes att Henrik har varit med förr.

Urban gick tillbaka till 80-talet där han 
hittade en slagdänga som Sverige ännu inte 
glömt. Att "Ooa hela natten" var en sådan hit 
hade flera däremot säkert glömt eller var det 
Urbans tamburin som gjorde skillnaden?

Ahmed lugnade publiken med "I natt jag 
drömde" som han framförde i exklusiva scen-
kläder framtagna bara för ändamålet. Vilken 
nattmössa!

Jenny satte full fart med Linda Bengt-
zings superhit "Hur svårt kan det va'?" Det 
var artisteri på hög nivå och publiken ville 
inte sluta klappa.

Julius, som ställt in en resa till Norrland, 
för att få uppträda i Sikta mot Stjärnorna 
visade varför. Killen är född till superstar. 
Framförandet av "Drowning" var fängslan-
de och Julius glädje av att stå på scen spred 
sig genom hela lokalen.

Finalen i första akten svarade veteranen 
Lasse för. "I love Europe" var ett av kvällens 
mest avancerade framträdanden. Lasse var 
nämligen inte själv på scen, utan den dela-
des med två "professionella" dansare. Det 
blev ett nummer som vi sent kommer att 
glömma.

Direkt efter pausunderhållning var det 
dags för en ny genre. Patrik, som gjorde 
debut i Sikta mot stjärnorna, valde bort att 
sjunga. Istället bjöd han på magi. I takt med 
musiken svingade han sina trollstavar på ett 
makalöst imponerande sätt.

Isac förde våra tankar till sommaren, när 
vi fick njuta av "En dag på stranden". Nog 
för att Ales Superstars uppträdde proffsigt, 
men de hade också sinne för humor. Hen-
riks framförande av Carolas "Evighet" där 
scenteknikerna såg till att en fläkt skapade 
samma effekt som när Sveriges schlager-
drottning stod på scen.

Emma bjöd på en repris av "Hur svårt kan 
det va'?" innan Julius tog rollen som King 
of Pop. Som självast Michael Jackson bjöd 
han oss på en av popvärldens största hits 
"Bad". Det var ett helgjutet framträdande 
som hade allt från lätta danssteg till kläder 
som lika gärna Jackson själv kunde haft.

Ahmed valde Ted Gärdestads "Jag vill ha 
en egen måne" och publiken sjöng gladeligen 
med. Även Urban gav oss svensk nostalgi. 
"Teddybjörnen Fredriksson" som banat väg 
för Lasse Berghagens karriär kanske öppnar 
dörrar även för Urban. Frågan är nämligen 
om originalet verkligen är bättre?

Finalen svarade Frida för. Hon njöt av 
varje sekund i rampljuset och suveräna 
"You shook me all night long" följdes upp 
av hennes egen hit "When the nightmare 
dream became reality".

All världens beröm till alla inblandade i 
det mest charmiga och underhållande even-
tet Ale har skådat.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Niclas Angrell från Vaknafonden fick mottaga en check av Ewa Mollington. 

Sikta mot stjärnorna skänkte återigen 10% av intäkterna till fonden.

Frida var kvällens final och som hon sjunger! Och uppträder! En full-
blodsartist som dessutom sjöng en helt egen låt, When the nightmare 
dream became reality. Ett drömlikt avslut på en fantastisk kväll. Frida 
fick med sig publiken, precis som vilken artist som helst.

Patrik med de magiska stavarna bjöd på förtrollande underhållning. Att det 

var debut gick inte att se – det var proffsigt värre.

Jenny drog upp tempot med Linda Bengtzings hit "Hur svårt kan 
det va'? Men det var inte bara sången hon kopierade, utan även 
dansen.

Personalen bjöd på pausunderhållning av bästa märke.

Daniel visade med sång och hand-
ling att "Jag ska måla hela världen lilla 
mamma".


