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NÖDINGE. Det finns stjär-
nor – och så finns det 
STJÄRNOR.

De med stora bokstäver 
siktade vi på scenen i Ale 
gymnasium i onsdags kväll.

Mediaverkstans femte 
upplaga av "Sikta mot 
stjärnorna" förblir ett oför-
glömligt minne av glädje 
och energi.

Ingen kan konsten att underhålla 
som dessa artister – Mediaverk-
stans version av "Sikta mot Stjär-

norna" gjorde det igen – slog alla 
med häpnad. Att i efterhand för-
söka beskriva något som gör dig 
stum av beundran måste tillhöra 
livets svåraste ting och jag behärs-
kar den definitivt inte.

Torbjörn startade föreställ-
ningen med Abbaklassikern 
"Money Money" och visst fick 
publiken valuta för entrépengen. 
Daniel körde "Gråt inga tårar" 
som var en lagom vilopaus inför 
Hannas storslagna debut med 
"Hon är bara 15 år". Vi kunde ana 
en viss förkärlek till Streaplers, 

och efter att ha sett det här fram-
trädandet får nog Kenny och 
övriga tänka till. Det finns kanske 
plats för en tjej i bandet.

Lennart bjöd på "Han är 
min sång och min glädje", innan 
Tommy klev in som "Sjörövar-
fabbe". Jenny J gav oss "Like a 
prayer" och nog bad vi en stilla 
bön om att tempot och smil-
groparna skulle få vila, men ack 
så blev det ej. Istället stormade 
Julius ut med  landsplågan "Get 
down". Koreografin var mäster-
lig!

Lasse som är något av en vete-
ran i dessa sammanhang char-
made oss med "Vad har du under 
blusen Rut?". Jenny A sjöng 
"100%" och Isac "Öppna din 
dörr". Sebbe valde heavy metal 
och AC/DC, "Highway to hell". 
Katrin valde motsatsen "Genom 
vatten och eld". Urban som också 
tillhör de mest rutinerade artis-
terna bjöd i år på "Vi ska gå hand 
i hand". Henriks version av "My 
heart will go on" har etsat sig fast 
i minnet och Maris "Glory to the 

f a t h e r "  
satt fint den också. Anders avrun-
dade med "Burning love" innan 
ett antal utvalda underhållare fick 
köra ytterligare varsin låt.

Det blev en lika storslagen som 
svårslagen show i över två timmar.

SÅG SINA IDOLER

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Sikta mot Stjärnorna gjorde det igen!– Sikta mot Stjärnorna gjorde det igen!

21

OförglömligtOförglömligt
2011  |   vecka 12  |   nummer 11  |   alekuriren


