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KUNGÄLV. Söndagen den 1 
april bjöd Alekören Opus -83 
på en svängig jazz- och gos-
pelkonsert, tillsammans med 
Peoria Jazzband, i Mimers 
Hus. Dan Lindén ackom-
panjerade på piano. Jenny 
Elonsson och Ingela Fri-

berg var solister. Körledare 
och dirigent sedan 30 år till-
baka är Jack Svantesson.

Det var en fullsatt salong 
som fick ta del av ett varie-
rat program. Publiken gav 
fin respons och kören fick 
många uppskattande kom-

mentarer.
Nu laddar kören för nästa 

konsert med nya spännande 
körklanger. Höstkonsert blir 
det i Mimers Hus den 21 
oktober.

❐❐❐

Ny succé för Opus -83Ny succé för Opus -83

Opus -83 bjöd på en svängig jazz- och gospelkonsert i Mimers Hus förra söndagen.

Körledare och tillika dirigent 
Jack Svantesson.

Solisterna Jenny Elonsson och Ingela Friberg.

– Svängig konsert i Mimers Hus

NÖDINGE. Vilket jobb 
ska man välja?

Det är en fråga som 
de flesta unga står 
inför och inte många 
vet svaret.

Elever från Kultur-
skolan spelade i ons-
dags upp en musikal 
om ungdomens förvir-
ring, drömmar och 
besvikelser. 
Vilket jobb?

Så hette musikalen som 

spelades upp i teatern på Ale 
gymnasium i onsdagskväll. 
Musikaleleverna från Kultur-
skolan var mellan 13 och 17 år 
och dessutom inleddes kväl-
len med tre förband beståen-
de av tjejer mellan 8 och 9 år. 

Jobbdröm
Att drömma om vilket jobb 
man ska ha som vuxen hör 
tonåren till, men det blir inte 
alltid som man tänkt sig. 

I musikalen Vilket jobb?, 
som regisserades av Eva 

Malmgren, pedagog på Kul-
turskolan, spelades scener 
från olika drömjobb upp, en 
del genom dansnummer och 
andra genom sketcher som 
kunde varit tagna ur en kom-
ediserie på tv.

Modell, uppfinnare, sjuk-
sköterska, dansare och hem-
mafru gestaltades med både 
humor och vemod. 

Känslosam musikal om ungdomens kval

Musikalen Vilket jobb? innehöll både glädje och vemod när ungdomarnas framtidsdröm-Musikalen Vilket jobb? innehöll både glädje och vemod när ungdomarnas framtidsdröm-
mar gestaltades.           Foto: Privatmar gestaltades.           Foto: Privat
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