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F.d Vallby Bygg 
Mittemot Statoil i Lödöse

VI SKULLE ALDRIG  
KOMMA PÅ TANKEN ATT  

REA UT VÅRA KÖK.
MEN VAD TUSAN,  

VI FYLLER JU 64 ÅR  
JUST NU! 

Vi lämnar 20 % rabatt vid köp av kök (exkl. vitvaror) för minst 55 000 kr. Erbjudandet 
gäller endast hos auktoriserade Myresjökökåterförsäljare, omfattar inte vitvaror och  
kan inte kombineras med andra erbjudanden. Sista leveransdag 28 februari.

Och det firar vi med att sänka priserna med 20 % 
på hela vårt kökssortiment. Erbjudandet är dock 
tidsbegränsat: Vill du göra en riktigt bra affär ska 
du beställa senast 14 november!

 20%
JUBILEUMS-

RABATT!

LÖDÖSE 0520-66 18 80LÖDÖSE 0520-66 18 80

Måndag-fredag 7-17  
lördag 9-13

Välkomna in!

VAKEN 
UNGDOMSLEDARE?
För tredje året delar Stödföreningen 

Vaken ut sitt stipendie "Vaken Ledare" 
till en eller flera vakna ungdomsledare.

Tidigare stipendiater har varit 
Stefan Forsberg och 

Tommi Pasanen, Surte IS IBK, samt 
Sara och Sofia Johansson från Ale HF.

Vem eller vilka tycker du ska 
stipendiet i år?

Vi vill ha ditt förslag med en 
kort motivering senast 
måndag 22 november.

Mejla: thomas.berggren@ale.se

NÖDINGE. Många dröm-
mer om musikaler och 
drömroller hela livet.

Sabahudin Sabani 
förverkligade en som 
15-åring.

Han satte upp musi-
kalen Rent med ett 
handplockat gäng från 
hela Västsverige.

Ingen verkar bry sig om att 
Sabahudin är 15 år. Han är 
den självklare ledaren och en 
given regissör när Showgäng-
et presenterade den kritiker-
rosade Rent i Ale gymnasium.

– Vi har repeterat i ett och 
ett halvt år, men jag har nog 
ägnat mer än två år åt själva 
idén, säger Sabahudin.

Föreställningen gavs fyra 
gånger, två för elever och två 
för allmänheten.

De medverkande har han 
hämtat dels från Ale dels från 
övriga Västsverige genom 
olika uttagningar. Ann-So-
fie Andreasson, 17, från Vä-
nersborg spelade en av hu-
vudrollerna.

– Det här är en dröm som 
går i uppfyllelse. Jag har alltid 
tänkt att det skulle vara roligt, 
men har inte vågat ta steget. 
Jag läser till florist och sökte 
mest på skoj. Det har varit ett 
underbart projekt och vi är ett 
suveränt gäng, säger hon.

Sabahudin Sabani menar 
att budskapet i Rent, som 
behandlar HIV-problemea-
tiken, är det som motiverat 
honom.

– Det är klockrent och 
ungdomar måste förstå all-
varet. Med en musikal är det 
ibland lättare att nå fram. 
Ungdomar gillar musik, säger 
han i en paus direkt efter gen-
repet där han själv fick agera 
ljustekniker...

Rent – en musikal med rent budskap

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

alekuriren.sealekuriren.se

Rent är en klassisk musikal och en av världens mest spela-de. När Showgänget valde att sätta upp föreställningen i Ale gymnasium hade man uttagningar i Kungälv, Ale, Göteborg och Vänersborg för att hitta rätt rollbesättning.

HIV-problematiken är central i musikalen Rent och hand-

lingen har också ett tydligt kärlekstema. Det är inte alldeles 

enkelt med känslor. 


