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NÖDINGE. Sommaren 
på Mötesplats ungdom 
avslutades i storartad 
stil. 

Bland graffitimål-
ningar, hårdrockare och 
korvförsäljning avlöste 
artisterna varandra på 
utomhusscenen.

Evenemanget 
Sommar Feztival drog 
dubbelt så många besö-
kare som väntat och 
festivalstämningen var 
på topp. 

Regnet hängde i luften och 
publikskaran tycktes i början 
av onsdagskvällen vara oro-
väckande gles. Men det vände 
snabbt och den sammanlagda 
besökssiffran slutade på runt 
200 festivalglada personer.

Såväl ungdomar som vuxna 
minglade omkring och även 
artisterna var av blandad karak-
tär – allt från trubadurer till 
dödsmetallband.

Först upp på scen var Robin 
Lillfors som sjöng egenskrivna 
låtar i sann trubaduranda. 
Inspirationen får han från 
bland andra Lars Winnerbäck 
och Melissa Horn.

– Jag anmälde mig bara en 
dag innan så det var kul att jag 
fick chansen. Jag satsar stort på 
musiken men tar ingenting för 
givet. Det är bara att ge järnet 
och se vart det leder, säger han 
till Alekuriren efter uppträdan-
det.

Borta vid graffitiplanket låg 
doften av sprayfärg tung. Det 
var många som ville testa på 
att måla och resultatet blev ett 
färggrant mästerverk av sällan 
skådat slag. 

Framför scenen stod Stefan 
Lindström från Skönningared 
och stämde sin fiol. Han spelar 
tillsammans med rockbanden 
Bulletproof Veins och The 
Cloud som uppträdde på fes-
tivalen.

– Fiolen fyller ut musi-
ken och ger en annan bild av 
låtarna. Det blir en mer melo-
disk känsla.

Dödsmetallbandet Waste of 
Denial hade sin 16:e spelning 
för i år på festivalen i Nödinge 
och många långa hår slängde 

i luften när framträdandet 
drog igång. Trummisen Lina 
Anderberg är enda tjejen i 
bandet och dessutom den enda 
från Ale. Resten av medlem-
marna kommer från Göteborg. 

– Det är inte så vanligt med 
tjejer som spelar trummor men 
jag tycker det är jättekul. Jag 
vill inte vara som alla andra. 

Mötesplats ungdom lycka-
des verkligen fånga den rätta 
festivalkänslan. De har en 
lyckad sommar bakom sig och 
nu ser de fram emot höstens 
nya utmaningar.

– Vi är jättenöjda med festi-
valen som blev lugn och sansat 
trots mycket folk. Vi är glada 
över att det var så många som 
ställde upp som volontärer 
och höll ordning, säger Paula 
Dahlqvist.
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Fullt ös på musikfestival

Robin Lillfors sjöng bland annat en egenskriven låt om sin 
kärlek till Göteborg.

Felicia Eidenby från Bohus uppträdde som andra artist på 
Sommar Feztival. Hon fick sin första gitarr som nioåring 
och musik är något hon inte kan leva utan. En utav kväl-
lens låtar var egenskriven och trots nervositet bjöd hon på 
vacker sång.

Julius Dellås, David Balterzen, Dario Biageotti, Reinhold Österlund och Lina Anderberg i 
dödsmetallbandet Waste of Denial väckte publiken till liv.

Lina Anderberg gav Lina Anderberg gav 
järnet på trummorna.järnet på trummorna.
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Fiol passar utmärkt ihop 
med rockmusik, det visade 
Stefan Lindström.
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