
2010  |   vecka 18  |   nummer 17  |   alekuriren 27

ALAFORS. The Immor-
tals – Who Wants to 
Live Forever.

Det var namnet på 
Kyrkbykörens föreställ-
ning 2010.

Odödliga hits från 
svunna tider varvades 
med mer moderna låtar.

Maria Odlöw ser till att 
hålla traditionen vid liv som 
innebär att Kyrkbykören 
varje vår ger en föreställ-
ning i Medborgarhuset. Den 
här gången fanns ett 50-tal 
elever från årskurs 6-9 med 
på scenen och förutom fyra 
skolföreställningar gjordes 
också två kvällsframträdan-
den.

– Det är så kul att stå på 
scenen. Mia är grym, hon 
visar från grunden och får 
ihop alla detaljer, säger 
Gracja Kantorska efter en 
lyckad premiärföreställning.

Såväl Beatles, U2, Vil-
lage People och Michael 
Jackson bidrog med musik i 

årets föreställning. Det var 
full fart från första stund och 
kören utstrålade både energi 
och glädje.

– Nervositeten släpper när 
man kommer upp på scenen. 
Då är man så fokuserad och 
ser inte publiken som sitter 
i salongen, förklarar Troj 
Andersen som själv svarar 
för ett par utmärkta sång-
nummer.

Trots att namnet på före-
ställningen flirtat lite med 
Twilight-sagan och den 

vampyrtrend som råder på 
biografer och tv, så är det 
faktiskt inte den typen av 
odödlighet som Kyrkbykö-
ren refererar till.

– Föreställningen handlar 
istället om det unga bandet 
”The Immortals” som till-
sammans kämpar för att slå 
igenom som musiker och 
förhoppningsvis bli odöd-
liga genom sin musik, trots 
vuxenvärldens skepsis och 
avund, berättar Maria Odlöw 
och fortsätter:

– Under resans gång 
möter bandet dock inte 
bara vuxenvärldens begräns-
ningar. Vad händer till exem-
pel om bara delar av bandet 
erbjuds chansen att bli vår 
tids nya idoler? Vad ska de 
välja – beröm-
melse och en 
möjlighet att 
få arbeta med 

det man allra helst önskar, 
eller vän-
skapen med 
de andra i 
bandet?

Vänskap 
och kärlek 
var gemen-
samma näm-
nare i före-
ställningen. 
På det sätt 
som låtarna 
framfördes 
vore Kyrk-
b y k ö r e n 
d e f i n i t i v t 
k v a l i f i c e -
rade för tv-
programmet 
”Körslaget”.

– Kyrkbykören gav järnet i Medborgarhuset

I MEDBORGARHUSET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Sin vana trogen bjöd Kyrkbykören i förra veckan på musikfö-
reställning i Medborgarhuset.

Sångglädjen gick inte att ta miste på. Sångglädjen gick inte att ta miste på. 

Gracja Kantorska, en av Kyrk-Gracja Kantorska, en av Kyrk-
byskolans alla sångfåglar.byskolans alla sångfåglar.

Full fart var det på scenen i Michael Jacksons ”Thriller”.

Musik från olika tidsepokerker

Namn:

Adress:

Telefonnummer: 

Vinn biljett till 
Arvingarna i Parkliden
Alekuriren och PR Nöje AB lottar ut tio biljetter till dansen i Parkliden, Sollebrunn, 

lördagen den 15 maj då Arvingarna spelar upp till dans.

Genom att stryka under rätt svar på frågorna nedan och skicka in annonsen till 

Alekurirens redaktion har Du chansen att vinna en entrébiljett. 

När kommer Arvingarna till Furulundsparken i år?
1. 29 maj X. 12 juni  2. 19 juni

Vad heter Arvingarnas senaste album?
1. Lycklig X. Underbart 2. Pamela

Vad hette fi lmen som Arvingarna deltog i?
1. Hans och hennes     X. Änglagård   2. Så olika 

Adressen är: Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 ÄLVÄNGEN. 

OBS! Märk kuvertet ”Parkliden”.

Vi måste ha Ditt svar senast fredag 7 maj.

GÖKOTTEDANS
DISCO

Onsdagen den 12 maj kl 21-01

www.ahlaforsif.se
Nu finns Ahlafors IF på Facebook!

Lödöse/Nygård IK

Knalle 
marknad
Söndag 9 maj kl 10

Alevi IP

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

���������������������
��������
��
��

�������	



