
NÖDINGE. Ungdomar 
har tveklöst skilda 
intressen.

Många spelar boll 
eller gitarr – andra 
satsar på långfilm.

"Svensk Blatte" 
ska visa den sanna 
bilden av att växa upp 
i förorten med ett icke 
svenskt efternamn.

Det är inte utan att man blir 
imponerad av att lyssna på 
Sam Alfaro, Ozan Yapisan, 
Fredrik Lindgren och Carl 
Perssons planer på långfil-
men "Svensk Blatte". Det 
är medvetna om att projek-
tet kan ta upp till två år, men 
tvekar inte en sekund.

– Vi brinner för det här och 
tror oss ha något att berätta. 
Det är inget vi gör på skoltid, 
utan det här är en ideell sats-
ning på fritiden. Däremot har 
Ale gymnasium lovat att ställa 
resurser till förfogande såsom 
utrustning och lokaler, berät-
tar filmteamet.

Målet är en långfilm på 
90 minuter. Ramhandling-

en kretsar kring fyra förort-
skillar. Tre har invandrarbak-
grund och en är svensk.

– Alla har en på sitt sätt 
tuff uppväxt. Det kan se väl-
digt olika ut. Vi vill visa hur 
svårt det är att bryta sig loss. 
Det handlar om föräldrar 
som super och misshand-
lar, om grupptryck, rasism 
och kriminalitet, säger Sam 
Alfaro som spelar huvudrol-
len i filmen.

Halva manuset är skrivet 
och bakom detta står Sam 
Alfaro, Ozan Yapisan och Er-
nesto Guiterrez. De intygar 
att handlingen är verklighets-
baserad.

Vad vill ni säga?
– Att vuxna har svårt att 

kommunicera med ungdo-
mar. Vi vill visa en bild av 
verkligheten som många inte 
känner till. Den kommer 
också att vara starkt kritisk 
till segregeringen och hur du 
stämplas efter var du bor och 
heter, säger Ozan Yapisan.

Namnet "Svensk Blatte" 
kan Sam Alfaro beskriva bak-
grunden till.

– Säg att du är chilenare, 
men är uppväxt i Sverige. Då 
pratar du i regel bättre svens-
ka än spanska ändå kallas du 
blatte i Sverige. Reser du 
sedan till Chile tycker de att 
du är svensk. Med andra ord 
är du en svensk blatte.

Killarna studerar på Med-
ieprogrammet i Ale gymnasi-

um. Kunskaper som kommer 
att komma väl till pass när in-
spelningen drar igång i vår.

Först väntar en audition 
onsdag 27 januari, dit både 
ungdomar och vuxna hälsas 
välkomna. Lika välkommet 
som sökande amatörskåde-
spelare är sponsorer. Bud-
getten är för tillfället lika 

med noll.
– Men vi hade gärna drygat 

ut den med några tusenlap-
par. Så finns det några sugna 
sponsorer är det bara att höra 
av sig, hälsar teamet.
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Ungdomar satsar på långfilm

Delfinal 1:Delfi nal 1:
Onsdag 3 februariOnsdag 3 februari

Delfinal 2:Delfi nal 2:
Onsdag 10 februariOnsdag 10 februari

Den stora finalen:Den stora fi nalen:
Lördag 27 februariLördag 27 februari
Alltid start 19:00Alltid start 19:00

Har duHar du
vad som krävs?vad som krävs?

Spelar du musik?Spelar du musik?
Ensam ellerEnsam eller 

i band?i band?
Detta är något förDetta är något för

DIG!DIG!
Vid varje tillfälle                         Vid varje tillfälle 

kommer två band att              kommer två band att 
väljas ut. Detta sker dels     väljas ut. Detta sker dels 

genom en jury och delsgenom en jury och dels 
genom publikens röster.genom publikens röster.
Vinnarna vinner en demo-inspelning,Vinnarna vinner en demo-inspelning, 

och de får även spela påoch de får även spela på FESTIVALBORG 2010!FESTIVALBORG 2010!

Vid båda delfinalerna och även vid finalen               Vid båda delfi nalerna och även vid fi nalen 
kommer det att finnas gästband som                           kommer det att fi nnas gästband som 

uppträder, bl.a. förra årets vinnare                                     uppträder, bl.a.  förra årets vinnare 
The Cloud!                                                    The Cloud!

AAnmälan mailas till:nmälan mailas till:
alerocken@ale.sealerocken@ale.se

ALEALEROCKENROCKEN

Fredrik Lindgren, Ozan Yapi-
san, Sam Alfaro och Carl Pers-
son är fyra av killarna bakom 
långfilmen "Svensk Blatte".

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Idolvinnaren 2009, Erik 
Grönwall kommer inte till 
Festivalborg.

Idolerna 
hoppar av
ALE. Idolerna Erik 
Grönwall och Calle 
Kristiansson var klara 
att medverka på Fes-
tivalborg 2010.

Då kom chockbeske-
det.

Det blir ingen turné.

– Det känns väldigt tråkigt 
att behöva berätta det här, 
men bokningsbolaget har 
meddelat oss att alla spel-
ningar är inställda. Det är 
fler än vi som är drabbade, 
säger Vaknas projektledare, 
Thomas Berggren.

Jakten på nya artister 
fortsätter.

– Vi har en del upp-
slag och hoppas inom kort 
kunna presentera något 
minst lika bra, säger en op-
timistisk Berggren.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

NÖDINGE. Broshan.com 
släppte på juldagen en 
ny platta.

Hollywood som 
laddas ner gratis på 
bandets hemsida har 
redan gjort succé.

– Responsen har varit kanon. 
Roligt att våra fans gillar 
skivan, kommenterar Sam 
"Broshan" Alfaro, 17, från 
Nödinge.

Tanken med skivan som 
innehåller tio nya hiphoplåtar 
plus en remix var egentligen 

att trycka och sälja den, men 
eftersom målgruppen är ung-
domar tänkte bandet om.

– Våra fans tillhör inte 
kategorin med tjock plån-
bok direkt. Det känns rätt 
att släppa den gratis på nätet, 
säger Sam Alfaro.

I början av mars blir det 
stor releasefest på Parken i 
Göteborg. På hemsidan har 
Broshan.com också släppt tre 
nya musikvideos och fler är på 
gång.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Nya skivan med Broshan.com gör succé

Sam Alfaro i Broshan.com.


