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”Ni är bäst”
NÖDINGE. Det blev en ny succé  för Medi-
averkstans version av Sikta mot stjärnorna.

En närmast fullsatt teatersalong i Ale 
gymnasium gav alla medverkande stående 
ovationer.

– Det kändes väldigt bra med alla fans i 
publiken, sa en nöjd Frida Schneider.

Efter fyra års fullträffar med Sikta mot stjärnorna 
bestämde sig Mediaverkstaden för att ta Ale gymnasi-
ums stora scen i anspråk. Med de bästa tänkbara för-
utsättningarna lyfte föreställningen ytterligare ett par 
snäpp. Det var professionellt in i minsta detalj och som 
vanligt gav stjärnorna på scen publiken hela sitt hjärta. 
Låtvalen var noga utstuderade.

– Ja, jösses vad tid de har lagt på att välja rätt låt. Det 
var inte det lättaste. De gillar musik, våra stjärnor, säger 
Ewa Mollington som tillsammans med David Rydén 
håller ihop projektet.

Först ut var Torbjörn med Det lilla ljus jag har. Han 
följdes av veteranen i dessa sammanhang, Urban, som 
har varit med i samtliga uppsättningar. Han framförde 
Jag tror på sommaren och den tanken delades nog av de 
flesta i salongen. Daniels version av en av Sveriges mest 
klassiska schlager, Diggiloo diggiley, satt perfekt liksom 
de gyllene stövlarna. På tal om klassiker. Förra årets för-
lust av historiens störste popleverantör, Michael Jack-
son, gick inte obemärkt förbi. Mediaverkstaden förfo-
gar över en  egen sångfågel med artistdrömmar redan 
som liten. Frida Schneider valde att hylla Jackson med 
att framföra Beat it. Det var riktigt häftigt.

– Fast jag var väldigt nervös. Det blev bättre sen, 
erkände Frida Schneider efteråt.

Nervigt eller ej, det spelade ingen roll. Glädjen över 
att vara på scen och uppträda var smittsam. Publikens 
jubel och taktsamma handklappningar var ett tydligt 
bevis på den uppskattning som alla kände för showen 
utan gränser.

Första akten gick i ett rasande tempo. Henrik gav oss 
Sandras sång, Lennart sjöng Evert, Sandra lät oss få en 
kulturupplevelse med iransk musik, Jenny L framförde 
Dream, innan showmannen Julius gav oss det bästa av 
Ola. Jenny A kom ut som Anna Book och sjöng Samba 
Sambero  – en hit från 2007 som fortfarande höll klas-
sen.

I pausen fick publiken hämta andan tillsammans med 
Streaplers Kenny Samuelsson som tillsammans med 
Ewa Mollington förrättade lotteridragningen.

Efter paus fortsatte den suveräna föreställningen. 
Patrik inledde den andra akten med att svinga sina mag-
sika trumpinnar i högt tempo. Isac fyllde på med klas-
sikern ”Sånt är livet”. Apropå klassiker, Mari stannade 
upp och sjöng Pärleporten. Och som bonus lät hon publi-
ken få ett kristet budskap acapella. Urban visade sedan 
upp sin kärlek till dansbandsmusiken och när ”Fröken 
Fräken” hördes i högtalarna steg jublet. Lysande! Jenny 
L med The Climb satt fint innan Sveriges och 1900-
talets bästa dansbandslåt, Gråt inga tårar med Thorleif, 
släpptes loss med Lasse i spetsen. Originalet kändes 
plötsligt mycket blekt. Lasse tog självklart tillfället i akt 
och bjöd upp kvällens konferencier, Ewa Mollington, 
som fick sig en sväng om. Jenny A var sedan tillbaka 
som Anna Book, Henrik uppmanade oss till Kom hem i 
både ord och gester, Julius förvandlades till Darrin och 
Frida Schneider fick i finalen framföra Earth Song med 
Michael Jackson. Det var helgjutet hela vägen.

– Jag har verkligen längtat till den här dagen och idag 
förstod jag varför. Det var fantastiskt, sa Frida.

Mer än fantastiskt, vänner. Mycket mer!

Fotnot: Mediaverkstaden är en daglig verksamhet för funktionshindrade 
i Ale. De gör en egen tidning, fotograferar, filmar och jobbar med musik. 
För fjärde gången arrangerades Sikta mot stjärnorna. 10% av intäkterna 
skänktes till Vakna-fonden.
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– Ny succé för Sikta mot stjärnorna
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Streaplers sångare Kenny Samuelsson förrättade 
lotteridragning tillsammans med Ewa Mollington.


