
NÖDINGE. Den sex per-
soner stora orkestern, 
Andra generationen, 
var årets stora drag-
plåster till julkonser-
ten.

Tyvärr uteblev effek-
ten.

Hårt summerat hade 
bara kulturstipendia-
terna och deras när-
mast sörjande tagit sig 
till Ale gymnasium.
De som fanns på plats och fick 
uppleva julkonserten 2008 
ångar sig dock inte. Andra 
generationen bjöd på en fart-
fylld underhållning och spa-
rade inte på krutet. Bandet är 
en svensk grupp, vars musik 
härstammar från rötterna på 
Balkan, framför allt i Balkan. 
1988 bildades Andra gene-
rationen av söner till arbets-
kraftsinvandrare som kom 
till Sverige från Makedonien 

under 1950- och 1960-talet. 
Gruppens namn anspelar så-
ledes på termen "andra gene-
rationens invandrare", alltså 
svenskfödda barn till invand-
rare.

20 år efter bildandet fick 
gruppen sitt stora genom-
brott då de i vintras tävlade 
i melodifestivalen med låten 
Kebabpizza Slivovitza.  Den 
fick också avsluta den första 
akten. Jösses vilket drag!

Innan pausen förrätta-
de Utbildnings- och kul-
turnämndens ordförande, 
Monica Samuelsson (s), 
utdelningen av årets kultur-
stipendier.

En av dem kunde inte 
närvara, ty cellisten Marika 
Dahlbäck, hade en stundan-
de tentamen att tänka på men 
hon hälsade genom kultur-
chef, Michael Svensson.

– Marika och jag har talats 
vid om möjligheterna att an-

ordna en form av klassisk 
konsert i Ale någon gång i vår. 
Det vore väldigt roligt om vi 
kunde gå i hamn med det, be-
rättade Svensson.

För övrigt var stipendiater-
na på plats. David Olsson fick 
mottaga 15000 kronor för att 
jobba vidare med sina peda-
gogiska barnskivor. Valmire 
Huskay representerade ung-
domsföreningen Löftet som 
fick 8000 kronor i syfte att 
fortsätta utveckla verksamhe-
ten. Årets belöningsstipendi-
um gick till Inga-Britt Karl-
bom som genom sitt genuina 
intresse för hembygden också 
tagit världen till Ale. 

Läs tidningens intervju med 
Inga-Britt på sidan 26.
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Julkonsert för alla 
generationer

PÅ JULKONSERT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Årets kulturstipendiater 
uppmärksammades
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Film är större än TV!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0303-74 13 25, 330 396 endast biodagar. E-post: folkets.hus@telia.com

Patrik 1.5
Söndag 14 dec kl 18.00

Barntillåten. Entré 80:-

Kommande
Söndag 21 dec kl 18.00

Låt den rätte 
komma in

Söndag 28 dec kl 15.00. Matiné

Madagaskar 2
Svenskt tal

Göran och Sven har blivit 
godkända för adoption. 
Problemet är att det saknas 
givarländer som accepterar 
homosexuella föräldrar. En 
dag öppnar sig en möjlighet 
att få adoptera ett svenskt 
föräldralöst barn,”Patrik 
1,5”, men när Patrik anländer 
visar han sig vara någon 
annan än de trott. Ett kommatecken har hamnat fel i 
byråkratin och in kliver en femtonårig homofob med 
kriminellt förflutet.

Välkomna

Av tre statyetter finns nu 
bara en kvar. Nyligen till-
greps nämligen ytterli-
gare en av de bronsfigu-
rer som tillsammans utgör 
det vackra konstverket Ale-
snickarn, som står placerad 
mittemellan Medborgarhuset 
och kommunhuset i Alafors. 
Någon gärningsman har inte 
kunnat gripas.

Foto: Jonas Andersson

Alesnickarn 
har stympats

Andra generationen bjöd på en fartfylld musikunderhållning, men tyvärr hade inte aleborna nappat på deras ankomst. Enligt 
uppgift hade 100 biljetter sålts, men alla valde i så fall inte att utnyttja sin biljett.    Foto: Allan Karlsson

Kulturstipendi-
ater 2008. Val-
mire Huskay, 
David Olsson 
och Inga-Britt 
Karlbom. Marika 
Dahlbäck, cello, 
kunde tyvärr 
inte närvara vid 
utdelningen.

Enkätundersökningen bland 
unga i Ale avslöjade en brist 
på mötesplatser. Det försöker 
nu en grupp ungdomar i Nol-
Alafors kulturförening råda 
bot på. På onsdag öppnar de 
Pelarcafét med hembakat och 
stor mysfaktor i gamla Ahla-
fors fabriker.

– Vi ska försöka få mer 
regelbundna öppettider till 
våren, men nu i december 
är det den 10:e och 19:e som 
gäller. Alla är välkomna, men 
målgruppen är ungdomar, 
hälsar Sofie Arnkil och Siri 
Leifsdotter, båda 15 år.

Mötesplats Pelarcafét öppnarMötesplats Pelarcafét öppnar


