
2011  |   vecka 45  |   nummer 39  |   alekuriren 23

ÄLVÄNGEN. Gitarristen 
och låtskrivaren Robin 
Lillfors från Älvängen 
håller just nu på att 
spela in videon till sin 
låt Vårt älskade Göte-
borg. 

Han skriver musik 
från hjärtat, inspire-
ras av Ted Gärdestads 
texter och drömmer om 
sitt stora genombrott.

Den forne basisten i Ale-
bandet The Cloud har efter 
splittringen valt att gå sin 
egen väg. Han har ett tiotal 
låtar klara som bara väntar på 
att spelas in. Han är inte rädd 
för att vara självutlämnande 
och texterna handlar inte 
sällan om kärlek och misstro.

Robin Lillfors har en spe-
ciell förkärlek till Göteborg 
och har därför skrivit en låt 
tillägnad staden. Musikvi-
deon till Vårt älskade Göte-
borg spelas in längs kana-
lerna, vid ”Läppstiftet” och 
på höjderna med utsikten i 

bakgrunden.  
Han har svårt att sätta 

fingret på vad som gör staden 
så speciell, men fascinatio-
nen till trots har han ingen 
direkt önskan om att bo där. 
Han trivs bra i Älvängen. 

I somras uppträdde han 
med samma låt på Mötes-
plats Ungdoms sommarfesti-
val på Ale gymnasium.

En låtskrivare som han 
beundrar mycket är Ted 
Gärdestad.

– Det finns en tyngd 
bakom hans texter och det 
tycker jag är viktigt. Orden 
måste komma från starka 
känslor för att kännas äkta. 
Jag är inte rädd för att vara 
självutlämnande och de som 
lyssnar får tolka som de vill. 
Där är även Metallicas sång-
are James Hetfield en stor 

förebild.
Närmast kommer fokus 

att ligga på att få klart musik-
videon och sedan blir det till 
att spela in fler låtar. Robins 
önskan är att Vårt älskade 
Göteborg ska bli startskottet 
för en karriär inom musiken.

SURTE. Under hela 
våren turnerade Regi-
onteater Väst med den 
populära dansföreställ-
ningen ”Jag och Viola”.

I höstas bestämde 
man sig för ytterligare 
en turné i Västra Göta-
land och i förra veckan 
gjordes två framträ-
danden i Ale.

Surte Kulturhus och 
Ale gymnasium var 
platserna som besök-
tes.

Viola var min mormor och 
hon finns inte mer, men hon 
hälsar på varje dag. Alla säger 
att jag är lik henne. Hon var 
inte som andra mormödrar. 
Vi lekte affär, hon berättade 
läskiga historier och hon gav 
mig en blandning av läsk 
och öl att dricka. Öppnade 
man en garderob hemma hos 
henne så ramlade hela inne-
hållet ut över en. Hon bar 
hatt inomhus och var alltid 
glad, go och mjuk att krama 
– jag känner det ännu!

Så uttrycker sig kore-
ograf Camilla Ekelöf som 
tillägnat danssolot dem i vår 
närhet som inte finns mer, 
men som ändå är högst när-
varande.

Ett 20-tal förskolebarn 
kom till Surte Kulturhus i 
onsdags för att se Jessica 
Andrenacci framföra ”Jag 
och Viola”. Ett mästerverk 

på sitt sätt då Andrenacci 
lyckades fånga barnens upp-
märksamhet med sitt rörel-
seschema, utan att behöva 
säga ett enda ord.

Publiken involverades i 
föreställningen på ett finur-
ligt sätt. Med hjälp av en fick-
lampa deltog barnen i ljus-
sättandet av den dansande 
Viola. Som avslutning blev 
det gemensam dans.

– Jag tyckte det var roligt, 
särskilt att få dansa, sade 
Tindra, 6 år, som kom till 
kulturhuset tillsammans med 
sina kamrater från förskole-
klass.

På torsdagens visades 
samma föreställning i Ale 

gymnasium.

JONAS ANDERSSON

SKEPPLANDA. Hjärtlig 
stämning.

SPF Skepplanda-
Hålandas månadsmöte 
förmedlade ett kärleks-
fullt budskap.

150 personer kom för 
att ta del av samvaron i 
Skepplanda bygdegård.

Bygdegården var smyckad 
med röda hjärtan vilket bidrog 
till en varm och trivsam stäm-
ning. Temat för månadsmö-
tet blev än mer påtagligt då 
kören framförde en kavalkad 
av kärlekslåtar. I en hel timma 
fick deltagarna njuta av härlig 
musikunderhållning, som 
också innefattade ett hattpot-
purri signerat Sven Hardesjö 
och solosång av Bengt Eng-
lund.

Efter att medlemmarna 
informerats om kommande 
aktiviteter och utflykter häg-

rade en efterlängtad fikastund. 
Till kaffet serverades läckra 
mackor och bakverk av olika 
slag.

– Det är fantastiskt roligt att 
se så mycket folk. Våra med-

lemmar sluter verkligen upp 
på ett bra sätt när det vankas 
festligheter och det bidrar 
till en fin gemenskap i fören-
ingen, säger Bengt Englund.

JONAS ANDERSSON

Kärleksfullt månadsmöte hos SPF

Sven Hardesjö svarade för 
ett bejublat hattpotpurri.

SPF Skepplanda-Hålandas eminenta kör.

Månadsmötet i Skepplanda 
bygdegård avrundades med 
kaffe och macka.

En musiker på framfart
– Robin Lillfors från Älvängen spelar in musikvideo

LYCKA TILL!

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Robin Lillfors uppträdde på 
Ale gymnasium.  Foto: Privat

Musikvideoinspelning. 

Foto: Alexandra Aspholm

”Jag och Viola” stannade till i Alela” stannade till i Ale

Jessica Andrenacci i ”Jag och Viola” – ett danssolo för barn.

Vidar, 6 år, var nöjd med sitt 
besök i kulturhuset.

ROBIN LILLFORS
Ålder: 22
Bor: Älvängen
Gör: Arbetar inom barnomsorgen i Ale
Familj: Mamma, pappa och sex 
syskon
Intressen: Poesi, musik och foto-
grafering
Favoritmusik: Melissa Horn, Ted 
Gärdestad, Queen och Metallica ���������	
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AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

VÅRA ÖPPETIDER
Mån - Tor kl: 11 - 14.30
Fre kl: 11 - 22

VARMT
VÄLKOMNA!


