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Paula ska visa Petter vägen
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KÖP DIN BILJETT IDAG.
BEGRÄNSAT ANTAL!

DROGFRITT

SÅ-KLART

NÖDINGE. Pappa bor 
i Thailand, mamma i 
Kiruna.

Paula Dahlqvist, 18, 
bor ensam på 27 kvm 
men med sällskap av 
en orm, hamster och en 
katt.

På torsdag är hon 
konferencier för Fes-
tivalborg och ska visa 
Petter ut på scen.

Det ska sägas direkt, Paula 
är långtifrån en ensam tjej. 
Hon är med i princip överallt. 
Just nu är hon i slutfasen med 
estettreornas slutproduktion, 
Tiggarens Opera, där hon har 
rollen som producentassistent.

– Det var min lärare som 
undrade om jag verkligen ville 
vara med på scen. Hon tyckte 
jag hade andra egenskaper och 
därför har jag utbildats till pro-
ducentassistent. Den utbild-
ningen tror jag faktiskt att jag 
är ensam om i Västra Göta-
landsregionen, berättar Paula.

Hedersuppdrag
Hon är också engagerad i 
Mötesplats ungdom – den nya 
träffpunkten på torsdagkvällar 
i Ale gymnasium. För Vakna 
har hon utfört ett antal upp-
drag och därför kom frågan 
om hon ville vara konferencier 
på Festivalborg helt naturligt, 
men Paula tackade nej.

– Jag kände att det var så 
mycket just då. Det är dess-

utom ganska nära studen-
ten, berättar Paula som dock 
tänkte om.

– Det ringde en ung tjej 
från föreningen Löftet och 
bad mig en sista gång. Jag 
kunde bara inte säga nej. Det 
är ju ett hedersuppdrag och 
blir det 1000 personer i hallen 
lär Festivalborg bli något all-
deles extra.

Hur är då en bra konfe-
rencier?

– Jag vet faktiskt inte, men 
jag tror det handlar om att 
bara vara sig själv. Inte ta för 
stort utrymme, utan lägga 
kraft på att vara tydlig och 
positiv, säger Paula som till sin 
hjälp kommer att ha några år 
äldre Christian Olofsson.

Hon har alla möjligheter 
att utvecklas som konferencier 
och i framtiden bli ett namn 
för de stora uppdragen. Paula 
är nämligen flerspråkig.

– Jag är född i Valencia i 
Spanien. Jag talar flytande 
spanska och engelska, lite 

franska och lite italienska, men 
ärligt talat har jag inga planer 
på att bli professionell konfe-
rencier, säger Paula som har 
andra framtidsplaner.

Mer att upptäcka
– Jag vill ut och resa. Är inte 
helt säker på att jag har hamnat 
på rätt ställe eller i rätt del av 
världen. Jag tror det finns mer 
att upptäcka. Framför allt är jag 
nyfiken på Australien och Syda-
merika.

Nu är det dock Festivalborg 
som väntar.

– Jag är jättepeppad. Det ska 
bli kul att få träffa Petter, även 
om jag inte diggar hans musik 
så är det ändå en stor artist. Det 
kommer bli nervöst, erkänner 
Paula Dahlqvist som tänker ta 
tillfället i akt att provköra…

– Jag ska provköra min bal-
klänning. Kul att få använda 
den mer än en gång.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Paula Dahlqvist är en av konferenciererna på årets Festivalborg. Ett uppdrag hon först tack-
ade nej till, men sen kom hon på bättre tankar.

8 SNABBA
Petter eller Marie Picasso
TV eller Radio
Facebook eller MSN
Mobil eller Internet
Snö eller Sol
Musik eller Teater
Reinfeldt eller Mona
Konferencier eller Artist

PAULA DAHLQVIST
Ålder: 18.
Studerar: Estetiska programmet i 
Ale gymnasium.
Bor: I en etta på 27 kvm i Nödinge.
Drömmer om: Att upptäcka nya 
världar.
Intressen: Natur, musik, människor, 
reptiler.
Person jag beundrar: Pappa.

Om Festivalborg: Kanon. Grymt bra 
att erbjuda ett attraktivt drogfritt 
alternativ.
Om att vara ung i Ale: Nära till allt! 
Stan och skogen.
Min viktigaste ägodel: MP3-spe-
laren.
Extraknäck: Jobbar hos Frukt & 
Grönsakshuset i Nödinge.

SKEPPLANDA. En redan 
bra gemenskap ska bli 
ännu bättre.

Så resonerar trygg-
hetsteamet på Garnvin-
deskolan.

I förra veckan genom-
fördes antimobbingda-
gar för samtliga elever 
på skolan.

Kompisövningar och pro-
blemlösningar att avverka 
tillsammans väntade eleverna 
på Garnvindeskolan i förra 
veckan. Under veckans tre 
inledande dagar genomfördes 
aktiviteter i skolskogen för att 
stärka vi-känslan bland elev-
grupperna.

– De har arbetat klassvis 
med olika moment. Förhopp-
ningsvis ska det generera en 
god kamratanda som återspeg-
lar sig i det vardagliga arbetet, 
säger Mia Corneliusson, en 
av trygghetsteamets represen-
tanter.

Hur upplever ni stäm-
ningen på Garnvindesko-
lan?

– Jag tycker att vi har ett 
bra klimat. Vi jobbar mycket 
i förebyggande syfte och detta 
är ett exempel. Man kan aldrig 

veta om mobbing förekommer, 
men det är åtminstone väldigt 
lite som vi ser, säger Mia Cor-
neliusson.

Stämningen var på topp i 
skolskogen när lokaltidningen 
var på besök. Samarbetsförmå-
gan hos eleverna var det san-
nerligen inget fel på.

– Det här är kul, tyckte Julia 
Öhrling samtidigt som hon 

sig upp för en bergssluttning, 
ivrigt påhejad av sina kamra-
ter.

När arbetsuppgifterna hade 
genomförts väntade gemensam 
fikastund. Skolbarnen fick göra 
sitt eget bröd över öppen eld.

– Vädret går inte att klaga 
på. Vi har verkligen haft tur, 
avslutar Mia Corneliusson.

JONAS ANDERSSON

Stärkt kompisanda 
på Garnvindeskolan

Kompisandan är stark på Garnvindeskolan i Skepplanda, 
vilket inte minst den här bilden vittnar om med glada tjejer 
och killar.

– Antimobbingdagar i skolskogen


