
2011  |   vecka 10  |   nummer 9  |   alekuriren 7

Vard 10-19, lörd 10-15, sönd 11-15 • Ale Torg 0303-22 93 17 
www.klippstudion.se

Köp 2 valfria 
dermalogicaprodukter 

och få en 30 min 

ansiktsbehandling 

på köpet
(Värde 320:-)
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ANSIKTSBEHANDLING
PÅ KÖPET! Värde 320:-

Vi tar emot Friskvårdscheckar och Friskvårdskuponger
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Företaget AB
Ola Andersson
Pers. nr: 720105-XXXX / Anst. nr: 12345

Klar för Festivalborg!

DANIEL ADAMS RAY
Föddes den 18 augusti 1983 i Kenyas 
huvudstad Nairobi. 

Bakgrund: År 2000 bildade han till-
sammans med Oskar Linnros  rap-
duon Snook. Genomslaget kom i och 
med singeln Mister cool som blev 
framröstad till årets låt på 2005 års 
P3 Guld-gala. 
Året därpå vann Daniel SM-guld i 
freesyle rap och 2006 utsågs han till 
Årets rappare.

Tillsammans med modedesignern 
Nette Sandström startade han 2007 
highstreet fashion-märket Lagom, 
som säljs i flera länder.

Solokarriär: Den 3 november 2010 
släppte han sin dedutskiva som solo-
artist, Svart, vitt och allt däremellan. 
Från skivan kom två singlar, Dum av 
dig och Gubben i lådan.

Källa: Wikipedia

SPARA MED ICA KVANTUM
Torskfi lé

79:-/st
ICA • 1000g • Djupfryst • Max 1 köp per kund

Finns laddat på ditt ICA Kort

Bregott

2190
/st

Arla Foods • 600g • Gäller ej ekologisk • Jfr pris 36,50/kg

Max 1 köp per kund • Finns laddat på ditt ICA Kort

Nyskördade morötter

590
/st

ICA • Sverige • I påse • 1kg • Klass 1

Chokladkaka

10:-/st
Marabou • 200g • Jfr pris 50,00/kg

Max 2 köp per kund • Finns laddat på ditt ICA Kort

Kassler

4990
/kg

ICA • Dansk köttråvara • Ca 600g

Vinmarinerad • I bit • Max 2 köp per kund

Ekologisk

Bregott Ekologisk

3290
/st

Arla Foods • 600g • Jfr pris 54,83/kg

”Veckans Självscanningsvara”

I manuella disken          Basturökt skinka

 10:-/hg
Lulles • Jfr pris 100/kg • Max 5 hg per kund

Pris utan självscanning 16,95/hg

200g

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, 
slutförsäljning eller leverantörsförseningar. 

Priserna gäller v10 • Tel 0303-975 00

Öppet alla dagar 8-22
ICA Kvantum, Ale Torg • ica.se/ale

ALE. En av Sveriges mest 
spelade artister just nu, 
Daniel Adams Ray, är klar 
för Festivalborg.

Den svenske rapparen 
har gjort stor succé med 
hits som "Gubben i lådan" 
och "Dum av dig".

När ungdomarna i Ale 
fick säga sitt var valet 
enkelt.
Marie Picasso (2008), Petter 
(2009), Erik Grönwall (2010) 
och 2011 heter alltså huvudartis-
ten Daniel Adams Ray. Festival-
borg fortsätter att leverera minst 
sagt attraktiva underhållare. För-
eningen Löftet Unga arrangörer 
står bakom valet av artist.

– Vi hade ett tiotal att välja bland 
och ordnade helt enkelt en om-
röstning. Det stod till sist mellan 
Adam Tensta och Daniel Adams 
Ray, men vi var ganska överens, 

berättar Camilla Berndtsson, 
vice ordförande i Löftet.

Nu väntar bråda dagar med 
planering och organisation inför 
årets största ungdomsarrange-
mang i Ale kommun. Förvänt-
ningarna är redan stora.

– Jag tror på publikrekord.  
Adams Ray är stekhet och spelas 
ständigt i radion. När allla får reda 
på att han kommer till Ale gym-
nasium blir det rusning efter bil-
jetter, spår Camilla Berndtsson.

I Löftet är ett 80-tal ungdomar 
aktiva och de kommer att behövas.

– Vi sköter allt från insläpp och 
garderob till att ta hand om ar-
tisterna i logen. Innan dess måste 
vi ägna mycket tid åt marknads-
föring och biljettförsäljning, säger 
Camilla Berndtsson.
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