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NÖDINGE. Förberedel-
serna inför Festivalborg 
är i full gång.

Arrangören tror att 
årets upplaga blir något 
utöver det vanliga.

– Vi har fått klart 
med en fantastisk 
artist, Daniel Adams 
Ray, som tilltalar en 
bred publik. Vi ser verk-
ligen fram emot den här 
kvällen, säger Jessica 
Rodin från föreningen 
Löftet.

Det är Löftet som håller 
i trådarna inför det kom-
mande valborgsfirandet i 
Ale gymnasium. Flertalet av 
ungdomsföreningens 200 
medlemmar är engagerade i 
arbetet med Festivalborg.

– Detta är årets absoluta 
höjdpunkt. Vi arrangerar en 
del andra konserter och täv-
lingar under året, men Fes-
tivalborg är utan konkurrens 
vårt största enskilda arrang-
emang, förklarar Linnea 
Nyberg.

Hoppas på publikrekord
Den svenske rapparen 
Daniel Adams Ray, som gjort 
dundersuccé med låtarna 
”Gubben i lådan” och ”Dum 
av dig”, utgör dragplåstret.

– Tidigare har vi haft 
Marie Picasso, Petter och 
Erik Grönwall på besök 
hos oss, men jag vill hävda 
att årets artist är hetare än 
någon annan. Vi hoppas på 
publikrekord, säger Ellinor 
Alexandersson.

Även om huvudnumret är 
spikat återstår mycket annat 
arbete. I förra veckan träf-
fades Löftets representanter 
för att utforma resterande del 
av Festivalborgs program.

– Nu har vi bestämt vilka 
lokala band som ska tillfrågas. 
Sedan har vi också bestämt 
layout för våra t-shirts, affi-
scher och annonsering, för-
klarar Jessica Rodin.

I bakgrunden för Festiv-
alborg figurerar Andreas 
Holmgren och Jonas 
Ekstrand från Ale Fritid 
samt Thomas Berggren 
från Vakna. De bistår ungdo-
marna med hjälp när eventu-
ella frågetecken uppkommer.

– De är med och guidar 
oss, men det är vi som 
bestämmer hur upplägget 
ska vara, säger Ellinor Alex-
andersson.

Imponeras
Thomas Berggren kan inte 
annat än att imponeras av 
ungdomarnas framåtanda.

– Det märks att det är 
femte året som vi genomför 
Festivalborg. Ungdomarna 
har fått en viss erfarenhet och 
de är väldigt kreativa i pro-
cessen. Löftet utgör rygg-
raden i hela arrangemanget 
och utan deras insats hade 
inte Festivalborg kunnat 
genomföras, säger Berggren.

För att ytterligare spetsa 
till marknadsföringen har 
två praktikanter från Barn- 
och fritidsprogrammet, Asil 
och Alex, fått i uppgift att 

utforma ett delvis nytt kon-
cept.

– Det känns jättebra och 
vi ligger väl framme i för-
beredelsearbetet, avslutar 
Thomas Berggren.

Med löfte om ett bra arrangemang
– Årets Festivalborg blir det bästa någonsin?

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Det är vi som ska göra det! 
Ungdomsföreningen Löftet 
har regelbundna träffar i Ale 
gymnasium för att planera 
årets Festivalborg.

Tummen upp för årets Festivalborg gör Linnea Nyberg, Jes-
sica Rodin och Ellinor Alexandersson. De tror att huvudar-
tisten Daniel Adams Ray kommer att locka rekordpublik.

Läs mer och boka på stenaline.se eller 031-704 00 00. 
Bokningsavgift tillkommer vid personlig service.

Nu presenterar vi massor av nyheter ombord på 
Stena Danica, måndag till fredag med avgång 09.00. 
Varje dag har sitt tema och vi lockar med allt från 
matlagning till salsadans och trädgårdstips. Dess-
utom har vi sänkt priset på dagsturen galet mycket 
(härlig havsutsikt ingår). Se hela nöjesprogrammet 
på stenaline.se/danmarkoverdagen. Välkommen 
Njutomlands!

Psst. Passa på att ta en snabb shoppingrunda i 
Frederikshavn. Nu är den svenska kronan starkare 
än på många år, så du får extra mycket för pengarna 
i Danmark.

* Gäller Stena Danica måndag–fredag i perioden    
  21/2–23/6 och 29/8–30/12.

G Ö T E B O R G  –  F R E D E R I K S H A V N

Aldrig tidigare 
har du fått så 

mycket för så lite!

ONSDAG: Fly vardagen till 
tonerna av ljuv musik. Känn 
rytmerna, njut av livemusik 
eller kasta loss i en dans 
– mitt på dagen! 

TORSDAG: Vidga dina vyer och bredda dina kunskaper. 
Följ med på en intressant dagstur fylld med aktiviteter 
som stillar kunskapstörsten.

FREDAG: En dag med fokus 
på mat och dryck. Prata med 
kockarna, lyssna på föreläsningar 
och få nya gastronomiska 
kunskaper. Nytt lägre prisDanmark över dagen
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TISDAG: Den här dagen står 
spelet i centrum! Prova lyckan 
i något av våra lotterier, eller 
utmana vännen i kort- och 
brädspel.

MÅNDAG: En resa i hälsans 
tecken. I butiken fi nns ett brett 
skönhetssortiment och du kan 
passa på att fråga våra experter 
om hälsa och välmående.
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VÅRA ÖPPETIDER
Måndag - Torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22

LÖRDAG 26 Mars 
Kl 21.00

KOMMANDE UNDERHÅLLNING

Live at: 

trubadur/rockshow

&  PAT STAFF 
On stage:


