
ALAFORS. En av nio 
deltävlingar i Musik 
Direkt – Sveriges 
största musiktävling 
för ungdomar 13-19 år – 
arrangeras i Alafors.

15 band varav fyra 
från Ale har chansen 
att kvalificera sig för 
vidare äventyr.

I Ale är det dessutom 
ungdomsföreningen 
Löftet som svarar för 
en stor del av arrang-
emanget.

Lördag 28 februari kliver 15 
ungdomsband upp på stora 
scenen i Ledets Medborgar-
hus. I torsdags hölls ett första 
upptaktsmöte. KulturUng-
dom som är huvudarrang-
ör för Musik Direkt träffade 
Löftet och Ale Fritid för en 
genomgång.

– Jättekul att se så många 
ungdomar villiga att ställa 
upp med grovjobbet. Det är 
inte självklart. Ni är väldigt 
viktiga pusselbitar. Genom 
er får vi ut informationen om 
arrangemanget. Marknadsfö-
ringen är a och o för att lyckas 
fylla huset med publik. Hjälp 
till med mejl, sms och samtal 
till alla kompisar, uppmanade 
Yohanna Eek, projektledare 
för KulturUngdom.

Musik Direkt är inte bara 
Sveriges största, utan också 
den äldsta tävlingen. Pro-
jektet startade på Gotland 
1986. Genom åren har eta-
blerade artister som Laleh, 
José Gonzales och Amanda 
Jensen stått på Musik Di-
rekts scener.

Stolt arrangör
Löftet –unga arrangörer – är 
stolta över att få vara med i 
arrangemanget. Det är första 
gången som en delfinal i 
Musik Direkt avgörs i Ale 
kommun. Hur den ska ge-
stalta sig vet de redan.

– Det ska vara en glad fes-

tival. Glädjen ska vara påtag-
lig överallt, inte bara på scen, 
säger Marcus Heffler, 15 år 
från Bohus.

Hur gör man då?
– Ser till att alla är på gott 

humör, svarar Marcus och får 
sedan hjälp av Felicia Eiden-
by även hon från Bohus.

– Vi ska pynta och göra fint 
i lokalen. Det ska kännas kul 
att vara där, då blir man au-
tomatiskt glad.

Löftets frivilliga kommer 
att ha mycket att stå i både 
före och under musikarrang-
emanget.

– Innan är det mycket som 
ska fixas, framför allt ska vi se 
till att alla får reda på det. Det 
blir mycket affischerande, 
sedan ska vi hjälpa artisterna 
och se till att allt flyter. En 
grupp kommer att ha hand 
om entrén, berättar Jessica 
Rodin, 15 år från Bohus.

Det är lätt att räkna ut att 

det blir tidskrävande och att 
det verkligen handlar om att 
gilla sitt uppdrag.

Meningsfullt
– Men det gör vi. Att vara 
med i Löftet och arrangera 
känns väldigt meningsfullt. 
Du gör något bra och jobbar 
för att det ska finnas roliga 
drogfria arrangemang, säger 
Jessica Rodin bestämt.

Ett av fyra Aleband som 
kommer att uppträda och 
tävla i Musik Direkt är grup-

pen "As Day light dies".
– Det ska bli spännande. 

Juryn lyssnar inte bara på 
musiken, utan i Musik Direkt 
handlar mycket om hur du 
framför din musik. Framträ-
dandet har stor betydelse, be-
rättar Marcus Heffler.

Lokaltidningen ber att få 
önska medverkande och ar-
rangörer lycka till.
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Sportlovsaktivitet
torsdag 12 och fredag 13 februari, kl 11-14

Slå rep med Bernt. Materialkostnad 10 kr.
Vi bjuder barnen på saft och bullar

Vuxna 50 kr (guidning)
Café och butik är öppna.

Repslagarmuseet i Älvängen
0303-74 99 10 • www.repslagarbanan.se

Räfsa till kalufsen
och damma av stövlarna

Lördagen den 21 februari 
bjuder vi in till en riktig

och svänger våra lurviga till tonerna av 

Drängarna och DJ Tompa

Tid 21.00 – 02.00
Entré 150:-. Fri entré för matgäster.
Boka bord på 0303-109 70.
Läs mer på www.farshatt.se 

P.S. Cowboyhatt och 
lantlig klädsel skördar extra stora 

framgångar i baren. D.S.

Stor musiktävling i Alafors

MUSIK DIREKT
KulturUngdom är en ideell ungdoms-
organisation med tusentals med-
lemmar i regionen. Många av dessa 
är anslutna via kulturföreningar, 
musikföreningar och arrangörsgrup-
per men många är också musikan-
ter, artister, poeter, konstnärer, 
dansare med mera. Vår uppgift är 

att aktivt stödja, stärka, inspirera, 
och lyssna till unga kulturutövare 
oavsett färg eller form. KulturUng-
dom är medarrangör till Sveriges 
största musiktävling – Musik Direkt 
– för ungdomar 13-19 år.

– Löftet, Ale Fritid och KulturUngdom arrangerar Musik Direkt

Löftet unga arrangörer ser fram emot att stå som värd för tävlingen Musik Direkt. Längst 
fram: Felicia Eidenby och Jessica Rodin. Bakre från vänster: Marcus Heffler, Caroline Jo-
hansson och Niklas Heffler.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Karaokekväll
Lördag 14/2 kl 21-01

Restaurang
&Pizzeria Alevägen 61 Nol 

0303-74 16 66
pizzeriabrandsbo@live.se

DAGENS LUNCH 65:-Husmanskost, Pizza, Pasta, Kebab, Sallad

Vardagar 11-14 (Avhämtning 60:-)
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HÄSTFEST I FEBRUARI!

Boka biljett på Got Event  Biljett 031-811020

Världscuptävlingar i hoppning, dressyr 
och fi nal i fyrspann. 
Läs mer på goteborghorseshow.com

Vi ses i februari!


