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Vårkonserten – ett smakprov på framtidens kulturskola
NÖDINGE. Musiksko-
lan höll i torsdags sin 
årliga vårkonsert i Ale 
gymnasium.

Välrepeterade musik-
inslag med en salig 
blandning av instru-
ment varvades med 
mästerlig sång.

Nog finns det under-
lag för en framtida kul-
turskola.

I den strategiska planen för 
Ale kommun framgår att en 
kulturskola ska utvecklas. 
Det kommer att ske i steg-
visa etapper. Kort samman-
fattat kan sägas att nuvaran-
de musikskola får ytterligare 
ett par ben.

– Det ska i framtiden för-
hoppningsvis vara möjligt att 
välja till exempel teater och 
bild, säger kulturchef, Mi-
chael Svensson.

Kulturskolan kommer att 
smygas igång med ett första 
test någon gång i höst.

– Om tre år tror jag att vi 
har en tydlig kulturskola i Ale, 
säger Svensson.

Det finns definitivt under-
lag. Musikskolans vårkonsert 
visade på ett brett musika-
liskt intresse och konferenci-
erskapet sköttes även det av 
elever. Paula Dahlqvist och 
Sabahudin Sabani lotsade 
oss genom kvällen på ett ut-
märkt sätt.

Cello är inget lätt instrument, men musikskolans unga elever visade varken prov på nervositet eller kunskapsbrist. De bjöd på en ljuvlig uppvisning. Kvällens 
praktnummer stod Amanda Hansson för i sin kraftfulla solosång.
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Paula Dahlqvist och Sabahudin 
Sabani var utmärkta konferencie-
rer under Vårkonserten.


