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Lindans
Den glade kocken

Akrobater
Hästar & ponnies

Clowner

En cirkusfest för alla åldrar �
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”Många artister i världsklass”
Bohusläningen

”En cirkus utöver det vanliga”
KK

“En naggande god föreställning.
Sällan har åskådare så livfullt
applåderat och skrattat”
Göteborgs-Posten

”Världsklass”
NLT
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Söndag 13 sept kl. 15.00
Grusplan Nödinge (vid Nödingeskolan)

Pris 60 kr/person (ord pris 260-270 kr/person)
Biljetter säljs hos Allans Bokhandel i Älvängen 

och på ICA Kvantum i Nödinge

Det går också att beställa biljetter per 
telefon: 0303-74 21 13

NÖDINGE. Michael 
Jackson – King of Pop 
– har hedrats på många 
platser världen över 
sedan hans tragiska 
bortgång.

Sabahudin Sabani, 14, 
ville också göra något.

Via sin egen blogg 
har han skapat ett 
stort intresse för MJ 
Tribute i Göteborg och 
nu har även skådespe-
lerskan Mia Saarinen 
anslutit sig.

Det började som en spontan 
idé om att göra något lokalt 
för idolen King of Pop. Med 
internet som främsta verktyg 
har Sabahudin skapat ett stort 
intresse för att hedra Micha-
el Jackson. Över 130 perso-
ner har anslutit sig och någon 
gång i septemeber/oktober 
kommer fansen att samlas i 
Göteborg.

– Tanken är att dela upp 
oss i grupper och under några 
timmar öva in en gemensam 
dans. Den ska vi sedan fram-
föra på olika platser i Göte-
borg varav Nordstan är en, 
säger idésprutan från Nö-
dinge.

Normalt sett är Sabahudin 
Sabani eldsjälen i Showgäng-
et, en grupp ungdomar i Nö-

dinge som sätter upp musika-
ler. Den stora idolen har alltid 
varit Michael Jackson.

Inspirerades
– Jag såg på nätet att man 
både i Sundsvall och Stock-
holm hedrade King of Pop – 
för det är han verkligen – med 
olika tributes. Jag frågade på 
min blogg om det fanns något 
intresse att göra något liknan-
de lokalt eller i Göteborg. In-
tresset visade sig vara jättest-
ort så nu är vi på gång, berät-
tar Sabahudin.

En av de som hörde av sig 
var skådespelerskan, Mia Saa-
rinen, 14, från Borås.

– Det känns fantastiskt bra 
att hon är med och stöttar 
projektet. Många ser upp till 
Mia som fick strålande recen-
sioner efter sin roll i filmen 
"Kid Svensk". Det är en extra 
krydda att hon kommer vara 
med och dansa, säger Saba-
hudin stolt.

Eftersom arrangemang-
et nu har växt ökar också 
kraven. Nu krävs det ljudan-
läggning, en större samlings-
sal och därmed sponsorer.

– Vi har några företag som 
är villiga att hjälpa oss, men 
vi söker fler. Det blir en del 
omkostnader när allt kommer 
omkring. Just nu ligger dock 

fokus på att få med ännu fler 
deltagare – och då helst från 
Ale. Vi vänder oss till alla, 
gammal som ung, säger Sa-
bahudin.

Michael Jackson har alltid 
varit en idol, särskilt för sitt 
sätt att uppträda.

Mästerlig
– Han behärskade både mu-
siken och dansen på ett mäs-
terligt sätt. Mina favoritlåtar 
är "They don't care about 
us" och "Billy Jean", men vi 
kommer att dansa till "Beat 
it", avslöjar Sabahudin.

Nu är hyllningen av den 
forne popkungen inte det 
enda som Showgänget med 
Sabahudin i spetsen har på 
gång.

– De sista uttagningarna 
till uppsättningen av rockmu-
sikalen "Rent" pågår nu. Vi 
har varit i både Kungälv och 
Göteborg. Det finns otroligt 
mycket talang där ute. I april-
maj nästa år hoppas jag att vi 
kan ha premiär i Nödinge och 
sen blir det turné! 

Showgänget hedrar Michael Jackson

Sabahudin Sabani och Sandra Poswiatowska ser fram mot att hylla idolen Michael Jackson. 
Idén som Sabahudin har spritt via sin blogg har nu engagerat över 100 personer i och runt 
Göteborg.

– Och har fått med sig över 130 andra i Göteborg

HAR SETT MJ

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Det vill vi fi ra!


