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NÖDINGE. Ungdomarna 
som arbetade på Fes-
tivalborg från Löftet 
blev mycket nöjda med 
kvällen.

– Det var verkligen 
jättekul, så här lyckat 
har det nog aldrig varit, 
säger Lina Nashabat 
som höll uppsikt över 
dansgolvet under kväl-
len.

– Det svåraste var nog att få 
upp folk att dansa i början, 
men fram mot kvällen när vi 
blev fler så lättade den spända 
stämningen och dansgolvet 
kryllade utav folk, fortsätter 
hon.

Förutom musikframträ-
danden hade arrangörerna 
även satsat på att ordna andra 
aktiviteter och det fanns  
därför något för alla.

– Jag tror att det blev så 
lyckat, bland annat för att vi 

hade fotboll på storbild, och 
en myshörna, säger Ellinor 
Alexandersson, som job-
bade bakom scen med artis-
terna.

– Jag tycker att Festival-
borg är ett jättebra event, 
då ungdomarna har någon-
stans att ta vägen på valborg. 
Dessutom är det väldigt kul 
att det händer något så stort 
i lilla Ale. Att det dessutom 
kommer en så känd artist och 
att folk kan träffas och ha jät-
tekul utan droger är positivt, 
tycker Ellinor.

Totalt sysselsatte Festiv-
alborgsarrengemanget cirka 
60 ungdomar, varav en stor 
del av dem har varit delaktiga 
med planering och förbere-
delser i flera månader.

– Festivalborg betyder 
väldigt mycket för ungdomar 
i Ale kommun, då vi får chans 
att träffa nytt folk från lite 
överallt, tycker Emir Zivcic. 

Emir fick i uppdrag att 
vakta DJ-båsen och att ta 
hand om dansgolvet under 
kvällen.

Ellinor, Emir och Lina 
tycker allihop att det bästa 
med kvällen var att se Kapten 
Röd och att dansa.

De är även överrens om 
att kvällen inte kunde ha 
blivit bättre, alla var lugna 
och inga bråk uppkom trots 
att besökarna blev så många.

BATOUL RAAD

Lyckad kväll tycker ungdomarna

Nöjda arrangörer på Festivalborgs scen.

NÖDINGE. När Kapten 
Röd gjorde entré på 
Festivalborgs stora 
scen förra måndagen 
var det inför rekordpu-
blik. 

Totalt räknades 993 
personer in i Ale gym-
nasium. 

Evenemanget förlöpte 
utan incidenter och 
blev en stor succé. 

Kapten Röd är för tillfället 
omåttligt populär och det 
var en rörd Björn Nilsson 
som mötte fansen efter spel-
ningen.

– Jag vet att ungdomarna 
själva har fått välja artist till 
Festivalborg här i Ale och de 
valde oss. Det är inte utan att 
det känns här inne, sa han och 
pekade mot hjärtat.

Det blev ett hejdundrans 
arrangemang i Ale gymna-
sium. Ett stort skäl till jack-
poten torde vara bredden på 
aktiviteter. Inte ens de mest 
inbitna fotbollsfanatiker-
na behövde sitta hemma. I 
ett mysigt utrymme sändes 
matchen Manchester United 
vs Manchester City på stor-
bild.

– Ungarna sköter det 
mesta själva och svarar för en 
stor arbetsinsats. Totalt har vi 
nog haft närmare 130 aktiva 
ungdomar som har bidragit 
på ett eller annat sätt. Lägg 
därtill drygt 70 vuxna som har 
stöttat här och runt arrang-
emanget, sa Ale Fritids Klas 
Arvidsson.

Innan kvällens stora drag-
plåster Kapten Röd klev ut på 
scen hade publiken fått njuta 

av ett kompromisslöst fram-
trädande av ungdomsbanden 
Jossan & Becca samt Swedish 
Elephant. Under hela kväl-
len agerade Sabi, Alexandra 
och Emelie Kastberg fel-
fria konferencierer. Det var 
underhållning från första till 
sista stund. Kapten Röd be-

hövde inte många sekunder 
på sig för att jaga upp stäm-
ningen i topp. Hans texter 
satt redan på de flestas läppar 
och ingen lär ha gått hem be-
sviken.

Efter spelningen fanns 
det möjlighet att få bli foto-
graferad ihop med kaptenen 

samt att få en affisch signerad. 
Det var en chans som många 
tog. Den första fick Fredrik 
Lundborg från Älvängen.

– Härligt, det blev en ka-
nonkväll, konstaterade han 
nöjt.

Det höll såväl övriga besö-
kare som arrangörer med om. 

Att Festivalborg är ett drog-
fritt evenemang har satt sig 
och vakterna behövde inte 
avvisa någon för onykterhet.
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Fredrik Lundborg, Älvängen, 
stod längst fram i kön och 
fick den första signerade af-
fischen av Kapten Röd.

Jossan & Beccan var ett av två ungdomsband 
som uppträdde före huvudnumret. Här ses Jo-
sephine Siira.

Swedish Elephant med Magnus Lundborg i 
huvudrollen. Vilket klös och vilka texter!

Kapten Röd levde upp till högt ställda förväntningar och levererade från Festivalborgs stora scen.

Kapten Röd  slog rekord!slog rekord!
– Festivalborg 2012 
bästa någonsin

EUROPA DIREKT 
GÖTEBORGSREGIONEN

FÖR KUNSKAP, INSIKT OCH UPPLEVELSE

SMÄLLAR MAN FÅ TA,
OM ATT RESA I EUROPA 
18.00–18.45 Erik Mattsson från Konsument 
Europa pratar om vad du bör tänka på 
när du reser i Europa.

19.00–19.45 Peter Lindblom, författare 
och längeseglare, kåserar kring Europa 
ur kanalperspektiv.

Måndag 14 maj kl 18, fri entré
Lilla Edets bibliotek

Begränsat antal platser, 
förboka på 0520-659690.

Samarrangemang: Europa Direkt 
Göteborgsregionen och Lilla Edets bibliotek.
www.goteborg.se/europadirekt

Populärt att bli fotograferad ihop med Katen Röd. Batoul 
Raad tog chansen.


