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NÖDINGE. Stefan Lindström har 
spelat fiol sedan han var sex år.

Han har synts i rutan tillsammans 
med Carola Häggqvist och snart 
även Janne Schaffer.

Nu är han en av tre producenter 
bakom den första proffsinspelade cd-
skivan i Ale på över 20 år.

Stefan Lindström läser det estetiska program-
met i Ale gymnasium. Som ett unikt projekt-
arbete har han tillsamamns med Niklas Borg 
och Simon Berndtsson bestämt sig för att pro-
ducera en EP-platta (cd med fem låtar) med 

enbart Ale-
musiker. Pla-
neringen har 
pågått i ett 
halvår och 
nu återstår 
bara finan-
sieringen.

– Men 
det är inte 
så bara. Det 

är en tuff utmaning att hitta sponsorer till 
projektet, men vi tror att det finns tillräckligt 
många goda krafter i samhället som förstår 
betydelsen av skivan. Väldigt många ungdo-
mar kommer att vara engagerade och peng-
arna från skivan går oavkortat tillbaka till nya 
ungdomsprojekt i Ale. En produktion av ung-
domar för ungdomar, det är konceptet, säger 
Stefan Lindström.

Vakna har lovat att ge stöttning, liksom 
Mötesplats Ungdom. Det krävs dock närmare 
40 000 kronor för att dra ihop budgeten.

– Jag kommer inte att ge mig. Förhopp-
ningsvis finns det tillräckligt många välvilliga 
företagare som kan avvara en tusenlapp och då 
ska vi nog gå i land. Jag tänker erbjuda expo-
nering på skivkonvolutet, affischer med mera. 
Det ska tydligt framgå vilka som har gjort den 
här skivan möjlig, lovar Stefan Lindström.

Kommer själv att medverka
Han kommer själv att medverka på ett par 
av spåren, bland annat kommer han att spela 
viola till Memory från musikalen Cats.

– The Cloud som spelade på Festivalborg 
i år är ett av banden som har anmält intrtesse 
till att vara med. Där spelar jag troligtvis bak-
grundsfiol. En tanke är också att låta vinna-
ren av årets Alerocksfinal få ett utrymme på 
skivan, berättar Stefan Lindström engagerat.

Även om projektarbetet slukar mycket 
tid finns det utrymme för annat. I början av 
december bär det av till Stockholm. Stefan 
Lindström kommer att vara med i SVT:s jul-
konsert som Janne Schaffer har huvudrollen 
i. Inspelningen sker i Vasa kyrka och sänds i 
någon av SVT:s kanaler på Annandag jul. 

– Det är en av många upplevelser som jag 
får tack vare mitt medlemskap i orkestern 
Scandinavian String. Det ska bli riktigt kul.

Till våren hoppas han få möjlighet att 
hjälpa andra Alemusiker att komma i ramp-
ljuset med en professionellt producerad cd.

– En liknande produktion har inte gjorts 
på över 20 år. Det är på tiden, avslutar Stefan 
Lindström.

Stefan Lindströms 
unika projektarbete
Producerar Ales första proffs-cd på över 20 år
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Stefan Lindström planerar att Stefan Lindström planerar att 
tillsammans med två kamrater tillsammans med två kamrater 
producera en cd-skiva med fem producera en cd-skiva med fem 
låtar av fem olika Alemusiker. låtar av fem olika Alemusiker. 
Själv kommer han dock att spela Själv kommer han dock att spela 
fiol på minst tre av låtarna.fiol på minst tre av låtarna.

STEFAN LINDSTRÖM

Ålder: 17
Bor: Skönningared
Utbildning: Går andra året på Este-
tiska programmet i Ale gymnasium 
och stortrivs.
Kontakt: musikprojektet@hotmail.com

På stora scenen:

No Tjafs
På lilla scenen: 
Clausen & Ahlqvist
DJ: Tompa
Supé från 19.00 
Efterinsläpp från kl. 21.00 
Åldersgräns 23 år

Hartsa dansskorna och leta fram 
 paljetterna! Fredag 27 november är 
det åter dags för Cat Club på Fars Hatt. 
Två scener med levande musik och två 
dansgolv med svängrum för såväl nya 
som gamla disco moves.

Vill du slippa kö, kom i tid!

Varmt välkommen till en kul kväll!

Tel. 0303-109 70    www.farshatt.se
Nästa Cat Club kör vi 25 december. Då står The Killarna på scen.

Fånga gårdagen.

Stöd Astma- och Allergiförbundets
Barnallergifond Pg 90 09 06-9

RESOR I EUROPA 2010

www.olvemarks.se
040-668 05 00 eller
närmaste resebyrå

FORTSATT HÖGTRYCK FÖR BUSSRESOR I EUROPA 2010.
TRETTON GODA NYHETER!
Hamburg Weekend 4 d   fr. 1.895:-
Tropical Islands Weekend 4 d   fr. 1.995:-
Schwerin Weekend 4 d   fr. 2.095:-
Holland 5 d   fr. 3.395:-
Schwarzwald 7 d   fr. 4.095:-
Österrikisk vinresa 7 d   fr. 4.195:-
England 9 d   fr. 4.895:-

*
*
*
*
*
*
*

1 000 kr rabatt på soliga 
Sicilien med Kalabrien
– boka senast 8/12!

  Anslutningar från 120 orter. *Prisexempel från Malmö med avdragen boka-tidigt-rabatt 200-1 000 kr.

2010 ÅRS
KATALOG
UTE NU!

63 RESMÅL I 
14 LÄNDER.

Provence 9 d   fr. 5.895:-
Costa Brava Direkt med 
Disneyland® Paris 11 d   fr. 5.995:-
Umbrien Kombi 8 d   fr. 6.295:-
Italiensk vinresa Kombi 8 d   fr. 6.795:-
Skottland Kombi med Edinburgh Tattoo 8 d   fr. 8.495:-
Sicilien med Kalabrien Kombi 13 d   fr. 10.495:-
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