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SKEPPLANDA. Skepplanda 
Hålanda SPF åt i torsdags sitt 
traditionella julbord, med 
underhållning av Gunilla 
Hanssons dragspelsmu-
sik och Lars-Göran Johans-

sons skönsång. Roger och 
hans flickor svarade för 
härlig mat och god service 
till 110 deltagare.

Efter en trevlig och mät-
tande samvaro som avsluta-

des med lotteridragning bröt 
sällskapet upp och ser nu 
fram till luciafirandet den 15 
december.

❐❐❐

Julbord hos Skepplanda Hålanda SPF

NÖDINGE. Sex band. 
Två finalplatser. Oänd-
ligt mycket musik-
glädje.

Alerocken 2011 bjöd 
på oförglömlig under-
hållning i Ale gymna-
sium i lördags kväll.

Vinnare blev den 
svängiga duon Jossan 
och Becca samt det 
energifyllda bandet The 
Stolpskott.

I lördags fylldes gymnasiet 
av unga musiker och en nyfi-
ken publik. Efter två delfina-
ler hade det äntligen blivit dags 
för juryn från föreningen Heja 
Hårdrock att utse vinnarna. 

Av de sammanlagt 14 artis-
ter som anmält sig gick sex till 
final. 

De två segrande banden får 
nu spela på Festivalborg och 
dessutom vann de varsin in-
spelning.

Mötesplats Ungdom stod 
som arrangör och kvällens 

konferencier var Batoul Raad. 
Först ut var Jossan och 

Becca som vann juryns hjärta 
med motiveringen: ”Svängigt, 
lugnt och stadigt, bra närvaro, 
skön stämning.” Fötter stam-
pade i golvet och händer klapp-
ade i takt när lokalen fylldes av 
deras medryckande, men väl så 
känslosamma musik.

Handklapp blev det även 
mycket av när kvällens andra 
band The Stolpskott äntrade 
scenen. Den rebelliska andan 
och texterna om solidaritet 
förde osökt tankarna till klas-
sisk svensk 70-talspunk och de 
bjöd på ett scenframträdan-
de publiken sent kommer att 
glömma. ”Publikfrieri” var ett 
ord som användes i juryns mo-
tivering, där man även fram-
höll det tajta samspelet. 

Som kontrast till den fart-
fyllda showen tog sedan Vik-

toria Nicklasson ner åhörarna 
på jorden med sin vackra röst 
och tillhörande akustiska gi-
tarrspel.

Stor variation
Kvällens hårdaste musik och 
vildaste ”headbangande” stod 
killarna i Chaotic Solution för. 
De avlöstes sedan av Antypop, 
som drog igång publiken med 
covers på populära låtar. 

Avslutade gjorde Wolfram, 
som även de spelade musik av 
det hårdare slaget i form av en 
Megadeath-låt och en egen-
skriven.

Variationen var stor bland 
kvällens talangfulla musiker 
som går på högstadiet eller 
gymnasiet. 

Arrangemanget hand-
lar mer om att få speltillfälle 
än om själva musiktävlingen. 
Det menar Jonas Ekstrand, 
projektledare på Mötesplats 
Ungdom.

Den 33:e upplagan av 
Alerocken är över och nu ser vi 
med spänning fram emot att se 
vinnarna uppträda på Festival-
borg till våren. 

KUNGÄLV. I lördags hade det 
blivit dags för avslutning på 
Barnens Dansforum, som star-
tade upp i Ale i höstas under 
ledning av Elisabeth Wolf, 
huvudlärare på Dansforum i 
Göteborg. 

Mimers Hus teater i Kung-
älv var fullsatt när den fartfyllda 
dansföreställningen gick av sta-
peln. De omkring 100 barnen 
i åldrarna 3 till 14 år från Ale, 
Kungälv och Kärna genomför-
de hela 17 olika dansnummer. 
På scen fanns bland annat cir-
kushästar, dockor, seriefigurer 
och spöken. 

Dessutom visade Dansfo-
rums tidigare elever upp ett 
eget nummer som inspiration 

för de yngre dansarna.
JOHANNA ROOS

Barnens Dansforum avslutade terminen med 17 fartfyllda 
dansnummer. Foto: Carl-Henrik Trapp

Små dansare bjöd på föreställning

– De lyckliga vinnarna nnarna 
får spela på Fesstivalborgtivalborg

PÅ ALEROCKEN

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Glada vinnare av Alerocken 2011 blev Jossan och Becca...

Wolfram spelade en Megadeath-låt och en egenskriven.

Antypop bjöd på ett energifyllt scenframträdande.

Chaotic Solution stod för 
kvällens hårda musik.

...och The Stolpskott.

Viktoria Nicklasson.

Alerocken 2011 avgjorden 2011 avgjord

Batoul Raad var kvällens 
konferencier.

��������	�
������
����������	�
��	������������

��������	
���������������������������������������������

��������	
���������������������������������������������

�������	��������
����������������������� ������� ��	������!��
������������������������������� !����"�� !����#��������

#�������$��"�� ����#%�

"#�	���#�����
�������������������

	�$����������$�

�

$%�������������	��$
"#������������&�#�'��"
������

�!��!��(�	������
) ��	���*�����������+������ �������
��	�

&!���'����#�#���������%


