
NÖDINGE. Han har 
fått hela Nordstan 
att stanna upp för att 
hedra Michael Jackson.

I onsdags fick han 
300 människor att se 
hyllningskonserten, 
Beat It, till minne av 
den forne popkungen.

–Nu tror jag vi är fär-
diga med honom, men 
hans musik lever kvar, 
säger regissören, pro-
ducenten och koreogra-
fen Sabahudin Sabani, 
15.

Showgänget med sitt säte 
i Nödinge och under led-
ning av den unge eldsjälen 
Sabahudin Sabani gav The 
King of Pop ett sista värdigt 
avsked. Föreställningen Beat 
It med klassiska sång- och 
dansnummer från Michael 
Jacksons storhetstid höll 
högsta klass.

– Tack, men faktum är 
att vi bara har repeterat i tre 
månader. I samband med att 
vi genomförde vår tribute för 
Michael Jackson i Göteborg 
samlade jag på mig närmare 
200 mejladresser till perso-
ner som älskar hans musik. 
Jag skrev till dem att jag 
gärna ville göra något mer 
för att hedra Jackson. Väldigt 
många tyckte samma sak, så 
jag fick köra en audition, där 
tjugo personer antogs till att 
medverka i föreställningen 
som vi gav namnet Beat It, 
berättar Sabahudin för lokal-

tidningen.

300 besökare
Två föreställningar i ons-
dagskväll lockade inte mindre 
än 300 besökare som bland 
annat fick se skådespelaren 
Anton Gyllensten på scen.

– Han gillar också Jackson 
och han tackade ja direkt när 
jag mejlade honom. Svårare 
än så var det inte, säger Saba-
hudin.

I maj är det dags igen för 
Showgänget. Repetitionerna 
för musikalen Rent pågår för 
fullt.

– Det kommer att bli rik-
tigt bra. Sångare och dansare 
är mycket ambitiösa –och 
väldigt duktiga!

Michael Jackson hedrades av unga fans

Sabahudin Sabani, ung regissör, producent och koreograf, Sabahudin Sabani, ung regissör, producent och koreograf, 
var mycket nöjd med hyllningsföreställningen Beat It. 20 var mycket nöjd med hyllningsföreställningen Beat It. 20 
ungdomar medverkade på scen i onsdagskväll.ungdomar medverkade på scen i onsdagskväll.

Anton Gyllensten, skådespe-
lare i ungdomsserien Andra 
Avenyn, medverkade i Show-
gängets föreställning.
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Bilsemester med

www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84  
Öppet vardagar kl. 8.00 - 15.30 

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

BESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

Enkelrum 2.299:- 
Avbeställningsskydd: Per vuxen 65:-

4 dagars semester i Ostseebad Prerow, 
Nordtyskland

Som läsare av Alekuriren får du dessa speciella läsar erbjudande. 
Uppge reskoden vid beställning – så får du automatiskt rabattpriset.

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 2 x 3-rätters middag/buffé  
 på restaurang 
 “Fischgaststätte Rehnhack”
• 1 x flaska sekt på rummet
 vid ankomst

Barnrabatt: vid 2 be talande vuxna.
Expeditionsavgift på 60:- tillkommer.

Den vackra halvön Darss

Haus Borée ★★★

Inte långt från Rostock, ca en timmes 
bilfärd längs kusten och ut på halvön 
Darss med vidunderligt vacker natur, 
ligger den lilla staden Prerow. Här 
finner ni ert stämningsfulla och spe-
ciella hotell i svensk lantstil och där 
man känner sig hemmastadd. Det är 
mer som ett större sommarhus men 
ett mindre hotell – och skapar det 
en hemtrevlig, lugn och personlig 
känsla där man också får sin frukost 
serverad i den varmt inbjudande res-
taurangen om morgonen. Även om 
området är litet i jämförelse med 
resten av Nordtyskland, kan man 
uppleva förvånansvärt mycket här.

Valfri ankomst t.o.m 17/6 och 
i perioden 1/10-31/12 2010. 

Vistelsen inkluderar endast slutstädning.
Enkelrum 1.899:- Avbeställningsskydd: Per vuxen 85:-/Per barn 45:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x 3 rätters middag
• 1 flaska mousserende vin

Gourmet på värdshus

Guö Värdshus ★★★

Det exklusiva och traditionsrika Guö 
Värdshus är den perfekta platsen om 
ni behöver tid för er själva samt lugn 
runt omkring er. I denna idylliska 
herrgårdsmiljö blir man som gäst väl 
omhändertagen och ni kommer att 
kunna njuta av några avkopplande 
semesterdagar med en utsökt gour-
metmiddag i den välrekommende-
rade restaurangen där även utsikten 
över skärgården är i en klass för sig. 
Smaka gärna på värdshusets 10-
15 egna viner som noggrant blivit 
utvalda från vinslott i Alsace och 
Sydspanien.

Ankomst: Fredagar i perioden 31/3-
11/6 2010. Valfri ankomst i påsken 
31/3-3/4, kr. himmelsfärd 12-14/5 
samt pingsten 21-22/5 2010.

Pris per person i dubbelrum

1.199:-

Pris per person i dubbelrum

1.599:-

3 dagars semester i Blekinge

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år 

gratis i förälders säng.
Max. 2 barn 6-14 år 

½ pris i förälders rum.

Respriser & restipswww.happydays.nu

Guö Värdshus

Haus Borée

Snart öppnar jag en ny 

SECOND
HAND
i Älvängen

(Älvvägen 13, granne med Z-Tryck)

Har du saker du inte behöver 
så tar jag gärna emot dem. 

Även möbler välkomnas.

PK Second Hand
Tel 070-734 05 52. Pirjo

Det är inte varje vinter som det går att köra häst och 
släde, men i år har Sven Jonsson i Rösbacka kunnat lufta 
sina fjordhästar Caxe och Luxine vid upprepade tillfällen. 

– Folk tycker att det är väldigt roligt och dessutom har 
jag använt släden för att köra ved, berättar Sven.

Bilden togs i Rösbacka söndagen den 7 februari.

Slädfärd i vinterland

PÅ PLATS

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Amanda Hansson, en av 
många dukiga sångerskor.

Film är större än TV!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96. 

E-post: folkets.hus@telia.com

www.alefolketshus.se

KOMMANDE

Se nästa 
veckas annons

Snabba Cash
Sön 28 feb kl 18

Entré 80:-. Från 15 år.


