
NÖDINGE. Mikael Fors-
man, Sigun Melander 
och Lotta Berglöw.

Årets kulturstipen-
diater fick i samband 
med julkonserten i Ale 
gymnasium mottaga 
sina utmärkelser.

För första gången 
delades ett kombinerat 
arbets- och belönings-
stipendium ut.

– Eftersom du är kvalifice-
rad för alla kategorier fick vi 
göra så, sa Utbildnings- och 
kulturnämndens ordförande, 
Monica Samuelsson (S), när 
hon presenterade författaren 
och konstkännaren, Sigun 
Melander.

Det kombinerade arbets- 
och belöningsstipendiet på 
20 000 kronor motiverades 
med orden:

"I kraft av sitt stora kun-
nande och med ett iakttagan-
de öga belyser Sigun Melander 
platsens betydelse för en av våra 
stora konstnärer, Ivar Aroseni-
us. Likt en älva som dansar sti-
mulerar hon unga såväl som 

äldre till kreativ verksamhet i 
konstnärens anda".

– Mycket har jag blivit 
kallad, men aldrig någonsin 
har någon liknat mig med 
en älva. Det är första gången 
och jag är väldigt glad, tack-
sam och rörd, sa Sigun Me-
lander.

Mikael Forsman, tonsät-
tare från Surte, fick 12 000 
kronor i ett arbetsstipendie.

"Genom sitt gränsöver-
skridande förhållningssätt och 
med ständigt nya infallsvinklar 
skapar Mikael Forsman med 
sitt tonsättande nya musikalis-
ka upplevelser i mötet med sin 
publik".

– Jag kanske inte är så känd 
i hemkommunen, men nu får 
jag väl låta höra lite mer av 
mig, lovade Michael Fors-
man.

Lotta Berglöw, ansvarig 
för utställningarna på Repsla-
garmuseet i Älvängen, fick ett 
belöningsstipendie om 3000 
kronor för sina insatser i sam-
band med Aroseniusdagen.
"Med stort engagemang och en 
oreserverad kärlek till konsten 
skapade Lotta Berglöw ett oför-

glömligt möte med Ivar Arose-
nius för aleborna den 10 oktober 
2009 i Älvängen".
– Jag känner mig väldigt 

hedrad, men vill att ni ska veta 
att mina utställningar hade 
aldrig blivit verklighet utan 
mina fantastiska arbetskam-

rater på Repslagarbanan, sa 
Lotta Berglöw i ett tacktal.

NÖDINGE. Dragspel, fiol, 
irländska toner kombi-
nerat med den numera 
väletablerade kören 
Blue'n joy från Nödinge 
församling.

En ovanlig mix som 
mynnade ut i en stäm-
ningsfull julkonsert.

– Underbart! utbrast 
kulturchef Michael 
Svensson och fick med-
håll av närmare 250 i 
lokalen.

Julkonserten i Ale gymnasi-
um är ett starkt varumärke. 
Den kopplas alltid samman 
med musikupplevelser av yt-
tersta märke. Årets uppla-
ga var en på förhand mycket 
svårtolkad blandning av klas-
sisk körsång med utmanande 
folkmusik som dessutom ofta 
har ett keltiskt drag.

Det visade sig tidigt att 
West of Eden och kören 
Blue'n joy utgjorde en per-
fekt enhet. Hela julkonserten 
var starkt förankrad i den kel-
tiska folkmusiken och Blue'n 
joy hade antagit utmaning-
en på bästa sätt. Det blev ett 
stämningsfullt arrangemang i 
Ale gymnasiums fullsatta te-
atersalong.

West of Eden har spelat 
ihop sedan 1995. Bandet har 
sitt ursprung i Göteborg och 
har på senare år även fått 
chansen att turnera utom-
lands. Deras keltiska mu-
siktoner i kombination med 
svensk popmusik har gjort 
stor succé.

– Jag är överväldigad. 
Konserten blev en sådan full-
träff. Hela upplägget är suve-
ränt och det var länge sedan 
jag kände sådan värme i tea-

tern, sammanfattade Michael 
Svensson sina intryck.

Han talade sig varm för 
kulturstipendiaterna och 
ungdomarna som uppmärk-
sammades av Vaknafonden.

– Vårt koncept är nu i det 
närmaste perfekt. Att i sam-
band med en julkonsert hylla 
människor för sina insatser 
känns lysande.

Blue'n joy tog tillfället i akt 
att överlämna ett bidrag till 
Vaknafonden.

– I samband med att vi 
släppte vår skiva 2008 beslu-
tade vi att låta överskottet till-
falla barn och unga i Ale. Nu 

har vi summerat insamlingen 
och kan med glädje överräcka 
en check, berättade körleda-
re, Anna Holl.

En rörd Tyrone Hansson, 
ordförande i Stödföreningen 
Vaken, tog emot, och repli-
ken var given:

– Ni är världens bästa 
kör!

Ingen lär säga emot efter 
årets julkonsert.
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Årets kulturstipendiater prisades

Julkonsert med klass

West of Eden. Ett av Göteborgs stolta band som på senare tid har gjort turné utomlands och har bland annat spelat på Irland där de gjorde succé med sin 
keltiskinspirerade musik i kombination med svenska poptoner. Sångerskan, Jenny Schaub, är imponerande att skåda och lyssna till. Hennes register omfat-
tar även dragspelet.
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Kulturstipendiater 2009. Sigun Melander, Mikael Forsman och Lotta Berglöw.
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Blue'n joy klarade även den keltiskinspirerade Blue'n joy klarade även den keltiskinspirerade 
musiken.musiken.


