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PÅPÅ DET MESTADET MESTA

NÖDINGE. God jul alla ale-
ungdomar!

Sveriges hetaste artister 
är klara för vårens Fes-
tivalborg.

Idolvinnaren Erik Grön-
wall i sällskap med tvåan 
Calle Kristiansson.

Tomten kom ovanligt tidigt i 
år. Redan veckan före jul kunde 
Vaknas projektledare, Thomas 
Berggren, avslöja att Idolvin-
narna är klara för Festivalborg i 
Ale gymnasium.

– Det är helt underbart! De 
gjorde upp i finalen på freda-
gen och på måndagen skrev vi 
på kontraktet, berättar Thomas 
Berggren nöjt.

Bakgrunden är att årets fes-
tivalborgsarbete skiljer sig mot 
tidigare. Konceptet har utveck-
lats och denna gång har fyra 
avgångselever i Ale gymnasium 
skapat ett projektarbete runt 

arrangemanget. Deras arbete har 
lett fram till bra kontakter med 
ett bokningsbolag som kom med 
förslaget att låta Erik och Calle 
uppträda på Festivalborg.

– Vi måste berömma dessa 
killar som har gjort ett strålande 
arbete. Erik Grönvall och Calle 
Kristiansson är hetast i Sverige 
just nu, säger Thomas Berggren.

Nytt steg
Ytterligare ett nytt steg har tagits 
genom att låta föreningen Heja 
Hårdrock få en aktiv roll i pro-
jektet.

– Det är en entusiastisk fören-
ing som också har ett bra nätverk. 
Tanken är att Festivalborg ska nå 
en bredare publiken än tidigare, 
menar Thomas Berggren.

Ungdomsföreningen Löftet 
– unga arrangörer – är som van-
ligt spindeln i nätet och jobbar 
nu intensivt med att hitta en bra 
konferencier.

– Årets upplaga av Festival-

borg blir unik. Det känns redan 
nu och vilken fantastisk julklapp 
vi kan ge alla aleungdomar!

Underhållningsprogrammet 
Idol i TV4 följs av en hel nation 
och fyller kvällstidningarna 
under hela tävlingsperioden, så 
räkna kallt med över 1000 ung-

domar i Ale gymnasium den 30 
april 2010.

Idol-Erik till Festivalborg
– Och han tar med sig Calle Kristiansson
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ERIK GRÖNWALL
Ålder: 21
Bor: Stockholm
Familj: Mamma, pappa, storasyster 
Linda och brorsan Henrik.
Civilstånd: I ett förhållande.
Utbildning: Estetisk/Samhäll
Favoritinstrument: Gitarr och lite 
piano.
Första gången jag uppträdde: ”På 
min mors 40-årsdag när jag var sex 
år”
Lyssnar på: 70-, 80-, 90-talsrock, jazz, 
blues, pop/rock, punk.
Vanligaste tanke: ”Se möjligheter 
istället för hinder”
Aktuell: Som vinnare i TV4:as och 
Sveriges populäraste program Idol.

Källa: Tv4.se

CALLE KRISTIANSSON

Ålder: 21
Bor: Krstianstad
Familj: Mamma, pappa, plus några 
andra medlemmar.
Civilstånd: Singel.
Utbildning: Estetisk.
Favoritinstrument: Gitarr.
Första gången jag uppträdde: UKM 
i Kristianstad.
Lyssnar på: Allt möjligt, men inte 
metal.
Vanligaste tanke: ”Skit samma”
Aktuell: Som tvåa i TV4:as och Sve-
riges populäraste program Idol.

Källa: TV4.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Erik Grönwall vann Idol Erik Grönwall vann Idol 
2009 och även många 2009 och även många 
hjärtan i vårt avlånga hjärtan i vårt avlånga 
land.land.

Calle Kristiansson kom två Calle Kristiansson kom två 
i Idol 2009 och uppträder i Idol 2009 och uppträder 
tillsammans med Erik på tillsammans med Erik på 
Festivalborg 2010.Festivalborg 2010.
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