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PASSA PÅ!!
Mixa din egna sallad 

från
vår nya salladsbar

50:-
inkl. max 3 huvudingredienser

���������	
��	���������������������������������

gäller tom 3/4

L A M P A F F Ä R E N  I  A L E

LAMP
STUGAN
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50%
på vackra 

Toarpskronor 

och tillbehör.

3 storlekar

NÖDINGE. Festival-
borgsplanerna smids 
för fullt.

Engagemanget är på 
topp och över 50 ung-
domar är delaktiga.

I år känns det både 
större och fräschare. 
Scenprogrammet lockar 
alla på ett eller annat 
sätt, säger Camilla 
Berndtsson, 20.
För fjärde året i rad väntar 
ett attraktivt valborgsarrang-
emang för kommunens ung-
domar. Föreningen Löftet  
unga arrangörer  utgör även 
i år basen för Festivalborg. 
Det gäller inte bara själva ut-

förandet utan särskilt all pla-
nering och alla nödvändiga 
förberedelser. I tisdags var 
det ett större upptaktsmöte i 
Ale gymnasium och projektle-
dare Thomas Berggren kunde 
räkna in drygt 50 intresserade 
ungdomar.

– Totalt kommer vi att vara 
ännu fler. Hela crewet samt de 
som är aktiva på scen kommer 
det att vara över 70 ungdomar 
som på ett eller flera sätt är 
delaktiva i arrangemanget, 
säger Berggren.

Den unga arrangörsför-
eningen, Löftet, är motorn. 
Medlemmarna ligger nu i 
startgroparna för en mark-
nadsföringsoffensiv.

– Vi ska ut till skolorna, 
men jag tänker också åka in till 
stan och prata evenemanget. 
Det finns säkert många ung-
domar där som söker ett drog-
fritt superarrangemang, säger 
Camilla Berndtsson, ordfö-
rande i Löftet.

Erik Grönvall, idolvinna-
re 2009, är det stora dragplåst-
ret och han kommer att göra 
succé om vi ska tro Valmire 
Huskay, 17.

– Han har en röst som 
passar alla musikstilar. Med 
alla lokala band som extra 
krydda tror jag vi kan slå pu-
blikrekord, säger hon.

Ungdomarna klär sina 
drömmar om Festivalborg i 

fina ord, men det finns också 
mardrömmar.

– Ja, självklart vore det fruk-
tansvärt om alla bojkottade 
arrangemanget eller lämna-
de lokalen när Erik Grönvall 
kliver ut på scen. Det hand-
lar om att skapa en stämning 
som får alla att bara vilja dansa 
hela tiden och jubla varje gång 
någon kommer ut på scen, 
säger Valmire och Camilla.

I veckan sätts affischer upp, 
biljetter släpps till försäljning 
och marknadsförarna gör sina 
första attacker. Målet är att 
sälja 1000 biljetter .

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Stort engagemang bakom Festivalborg
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"En våldsam tornado drabbade Mississippi 1975. 
Mississippi är Elvis födelsestat. 

Elvis gav en välgörenhetskonsert i Jackson, Missis-
sippi som drog in ca 100.000 dollar 

till de drabbade i tornadon. 

För Moldavien

I Elvis anda samlar vi in pengar till 
de fattigaste barnen i Moldavien 

– du har väl biljett?"

NÖDINGE. Mattias Salek 
och Viktor Larsson har 
ett annorlunda projekt-
arbete i Ale gymna-
sium.

De satsar allt på Fes-
tivalborg.

En tuff start med ett 
återbud från Erik Grön-
vall på självaste julaf-
ton har härdat dem.

Ni kan historien. Idolvin-
naren Erik Grönvall tacka-
de ja till Festivalborg 2010, 
men lämnade ett sent åter-
bud – på självaste julafton. 
Vad alla inte visste var att det 
först kom till Mattias Salek 
och Viktor Larsson. De hade 
nämligen som en av huvud-
uppgifterna i sitt projektar-
bete att boka artister till Fes-
tivalborg.

– Det var tufft. Vi fick det 
på SMS och roligare stun-
der har man ju haft, erkän-
ner Viktor Larsson. Erik hade 
kommit på kant med sitt bok-
ningsbolag och ville inte fort-
sätta.

Det gick några veckor, 
sen vände det. Motvind blev 
medvind.

– Anders Bältsjö, tek-
niker i Ale gymnasium, fick 
på något sätt reda på att Erik 
Grönvall trots allt var bok-
ningsbar igen. Han hade bytt 
bolag och vi ställde på nytt en 
förfrågan. Denna gång gick 
allt vår väg och nu är han det 
stora dragplåstret till Fes-

tivalborg, myser Viktor och 
Mattias.

Bakgrunden till att de ville 
genomföra en konsert i Ale 
kommun bottnade i välgö-
renhet.

– Allt började egentligen 
för ett år sedan då det gjor-
des en stor insats i kommunen 
för Moldavien. Vi följde den 
rapporteringen och kände att 
vi också ville bidra på något 
sätt. Idén om en välgören-
hetskonsert föddes där och 
för att inte kollidera med alla 
andra arrangemang fick vi 
möjlighet att vara en del av 
Festivalborg. Här har vi fått 
ett antal ansvarsområden och 
har också fått igenom vår idé 
med att skänka tio kronor per 
såld biljett till Moldavien, be-
rättar Viktor och Mattias.

De tänker själva vara en del 

av marknadsföringen. Under 
de kommande veckorna ska 
de ut till kommunens hög-
stadieskolor och spela gitarr 
–  samt att prata Festivalborg.

– Vi gillar att spela själva 
och hoppas få lite uppmärk-
samhet när vi kommer ut. 
Syftet är dock att locka så 
många som möjligt att köpa 
en biljett till Festivalborg.

Själva kommer de att vara 
minst sagt aktiva för årets 
insamling till Moldavien. 
lördag 17 april står de själva 
på scenen när välgörenhets-
konserten – Elvis för Molda-
vien–  arrangeras i Medbor-
garhuset, Alafors.

– Ett jätteroligt uppdrag 
och Elvis – ja, han gillar vi 
skarpt, säger de båda.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

...och för Mattias och Viktor är 
arrangemanget ett projektarbete

Mattias Salek och Viktor Larsson är två frontfigurer i förar-
betet till årets Festivalborgsarrangemang. De har faktiskt 
konserten som sitt projektarbete.


