
NÖDINGE. Julkonser-
ten med Cyndee Peters 
blev en mäktig uppvis-
ning.

Förstärkt med en kör 
från Ales kulturskola 
och musikelever i Ale 
gymnasium nåddes 
himmelska höjder.

– Vilken kraft! Maka-
löst bra, utbrast kultur- 
och fritidschef Michael 
Svensson.

Julkonserten i Ale gymnasi-
um sålde slut på några dagar. 
Varför Cyndee Peters och 
pianisten Daniel Stenbaeks 
har en sällsynt dragnings-
kraft motiverade duon med 
övertygelse under söndagens 
magnifika konsert. När den 
64-åriga sångerskan fick stöd 
av Ales egna musiktalanger 
från Kulturskolan och musik-
klasser i Ale gymnasium fyll-
des salongen med en euforisk 
känsla. Att Cyndee och elev-
erna bara tränat ihop en halv-
timme under söndagsefter-
middagen såg vi inga spår av.
Julkonserten är också forum-
et för två stipendieutdelning-
ar. Vaknafonden offentlig-
gjorde två ungdomsledare i 
Ale kommun som i år tilldelas 
stipendiet Vaken Ledare. Det 
blev Frida Blomster, Ale 

Basket, och Samuel Hylén, 
Surte Missionsförsamling, 
som premierades med var-
sitt belöningsstipendie. Ut-
delningen skötte Icahandla-
re, Marianne Sjöö, som är 
Vaknafondens största enskil-
da bidragsgivare (se separat 
artikel).

Kulturstipendier
Innan paus delade Ale 
kommun ut sina kultur-
stipendier. Jenny Korho-
nen och Patrik van't Hof, 
båda verksamma i Nol-Ala-
fors kulturförening erhöll 
belöningsstipendie om 2500 
kronor vardera, FUB i Ale 
fick 5000 kronor för sitt fort-
satta arbete med teaterverk-
samhet för funktionshindra-
de och konstsmeden Martti 
Risku fick 15000 kronor i 
ett arbetsstipendie för kom-
mande utställningar (se sepa-
rat artiklar).

Cyndee Peters ramade in 
kvällen och gjorde den till ett 
oförglömligt ögonblick för 
både publik och stipendiater. 
Hennes gripande berättelser 
från det egna livet, alltid av-
slutade med en underhållan-
de knorr, bidrog starkt till den 
helgjutna upplevelsen.

Hon avslutade med att be-
kräfta att hon i februari flyt-

tar "hem" till North Caro-
lina. Det var väl det enda vi 
kunde beklaga denna afton.
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December

Mötesplats Ungdom
Vi vänder oss till ungdomar som går på 
högstadiet och gymnasiet. Vi har öppet 
varje ons och lör kl 17.00–21.00 på Ale 
gymnasium.

Ons 8 dec, kl 19.00

Lör 11 dec, kl 19.00

Kulturskolans julkonsert

Tor 9 dec kl 19.00

Ny tidtabell i Ale 
Tidtabellen gäller från och med den 12 

dec. Förändringarna innebär följande: Jag är här nu!

Lör 11 dec kl 15.00, medborgarhuset Ala-

fors

Lucia på medborgarkontoret

Mån 13 dec, kl 09.30, med-

borgarkontoret i Nödinge.

Lucia på Ale gymnasium

Mån 13 dec kl 08.45–09.30, café 

Magnifiket. 

Julkonsert i Nödinge kyrka

Tor 16 dec kl 20.00.

Mässa på Ale gymnasium

16 dec kl 11.30–14.00, Ale 

gymnasium.

Julmingel för anhöriga
Du som hjälper och stöder en närstående i 

vardagen är välkommen till julmingel.

Evenemang i Ale

Kulturstipendiater 2010. Jenny Korhonen, Patrik van't 
Hof, Martti Risku och FUB i Ale. 
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Cyndee Peters var enastående i en kraftfull julkonsert i Ale 
gymnasium. Det blev inte sämre när hon i de två sista låtar-
na fick förstärkning av en elevkör från Ale.

En komplett julkonsertEn komplett julkonsert
– Cyndee Peters i högform


