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På stora scenen:

Bröderna Haaks
På lilla scenen: 
Örjan från Fjällbacka 
DJ: Tompa
Supé från 19.00 
Efterinsläpp från kl. 21.00 
Åldersgräns 23 år

Fredag 26 februari kommer 80-talet 
på återbesök till oss på Fars Hatt. 
Så damma av axelvaddarna och putsa
dansskorna, vi har två välpolerade 
dansgolv med levande musik!

Vill du slippa kö, kom i tid!

Varmt välkommen till en kul kväll!

På fredag är det 11015 dagar 
sedan 80-talet började. 
Det ska firas!

Tel. 0303-109 70    www.farshatt.se
Nästa Cat Club kör vi 26 mars. Då står Ett djävla Party med Stage One på scen.

I samband med utställningen
på Repslagarmuseet i Älvängen har vi en

PROVA PÅ DAG!
söndagen den 28/2 

Akryl kl: 12-13.30, Akvarell kl: 14-15.30

Föranmälan. Prova på dagen är gratis, 
men materialkostnad tillkommer.

Välkommen!
Repslagarmuseet i Älvängen

tel 0303-749910, repslagarbanan.se

Måla é livet!

25 km (Kortvättlen 15 km)

Kom med - Du får en härlig naturupplevelse och nyttig motion.
Leden går bland tjärnar och sjöar i vårfager natur.

35-ÅRSJUBILEUM SÖNDAG 2 MAJ
Sätt målet för din träning/motion - anmäl dig nu!

10 st presentkort à 500:- utlottas till föranmälda - Start och mål på samma plats, 
4 st vätskekontroller. Mer info och anmälan på hemsida vattlefjall.se eller 

OK Alehof’s kansli tel: 0303-22 99 90

NÖDINGE. Först kom 
han som en tidig jul-
klapp till alla aleungdo-
mar.

Sen gick Idolvinnaren 
2009, Erik Grönvall, 
skilda vägar med sitt 
bokningsbolag och Fes-
tivalborgs stora drag-
plåster var ett minne 
blott.

Fast skam den som 
ger sig – i veckan blev 
det defintivt klart 
– Erik kommer!

Erik Grönvall, 21, tillhör just 
nu Sveriges hetaste och mest 
omskrivna artister.

– Besvikelsen var enorm 
när vi tvingades meddela att 
han och bokningsbolaget som 
vi kontrakterat honom genom 
berättade att Erik Grönvall 

hade lämnat stal-
let. Vi jobbade 
med flera andra 
tänkbara ersättare, 
men kände inte att 
något kunde mäta 
sig med Idolvin-
naren. Vi fick tips 
om att försöka nå 
honom genom 
en annan kanal 
och i förra veckan 
föll pusselbitarna 
på plats, säger 
Thomas Berg-
gren, samordnare 
för Festivalborg.

Utan Calle
Från början var 
det tänkt att Erik 
Grönvall skulle 
haft sällskap med 
Idoltvåan, Calle 
Kr is t iansson , 
men så blir inte 
fallet.

– Tanken var att de skulle 
ut på en gemensam turné och 
köra singback. Nu väljer Erik 
Grönvall istället att köra själv 
och med riktiga musiker. Det 
kommer att bli en suverän 
konsert, så till sist tror jag att 
Festivalborg vann på det här. 
Det kommer bli häftigt, lovar 
Thomas Berggren.

Dragplåstret till årets Fes-
tivalborgsarrangemang är en 
förutsättning för att kunna 
locka storpublik till Ale gym-
nasium. En annan är att göra 
många ungdomar delaktiga.

– Som vanligt är Löftet, 
unga arrangörer med 50 ung-

domar, en motor i projektet. 
Sedan har vi i år ett antal gym-
nasieelever som driver vissa 
delar av Festivalborg som ett 
projektarbete. Likaså har vi 
ett nära samarbete med för-
eningen Heja Hårdrock. Det 
känns riktigt spännande i år, 
menar Thomas Berggren.

Som vanligt blir det också 
åtskilliga lokala band och 
artister som uppträder under 
Festivalborg som varvas med 
disco.

– Dessutom kan det bli 
ytterligare ett känt namn på 
affischen… Men det är inte 
klart än.
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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

Idol-Erik kommer – trots allt!
- Festivalborg kan bli bästa någonsin

Turerna har varit många runt Idolvinna-
ren 2009, Erik Grönvall. Nu är det i alla 
fall klart att han kommer att bli Festival-
borgs stora dragplåster.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

80-talsrock när 
den är som bäst! 
Lördag 27 februari

AFTER 
WORK

Torggatan 1, Älvängen • Tel. 0303-74 92 30

Varje fredag 17- 20

bad seed
En svängig nostalgitripp 
för alla musiclovers!
Kolla! www.myspace.com/badseedinfo


