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NÖDINGE. Magnifikt!
Ett bättre ord finns 

inte för att beskriva 
Kyrkbykörens föreställ-
ning Destination: Any-
where.

– Jag är jättestolt 
över eleverna, berömde 
regissör Mia Odlöw 
efter den lyckade pre-
miären.

Totalt blev det fyra framträ-
danden för Kyrkbykören. 
Lokaltidningen fick uppleva 
premiärföreställningen i Ale 
gymnasium tillsammans med 
elever från andra skolor i 
kommunen.

Kyrkbykören bestod i år 
av ett knappt 30-tal elever. 
De har repeterat en lektion i 
veckan sedan terminsstarten 
och efter två heldagsrep var 
det dags för premiär förra 
fredagen. 

– Grundidén till föreställ-
ningen kom redan förra året, 
då vi tyvärr fick ställa in pro-
jektet på grund av sjukdom. 
Vi behöll grundtanken med 
att det är någon typ av station 
eller flygplats som är central-
punkten från vilket allting 
utgår, berättar Mia Odlöw.

– För den som är metafo-
riskt lagd kan stationen och 
dess baksluge konduktör 
symbolisera själva livet, med 
alla dess resor och krum-
språng.

För att förstärka känslan 
av det som skedde på scenen, 
som var en blandning mellan 
verklighet, dröm och fiktion, 
använde aktörerna sig av 
såväl tecknad rekvisita som 
pratbubblor.

– Jag var jättenervös 
precis innan föreställningen 
skulle dra igång, men det 
gick ju bra. Vi körde på och 
gav järnet, förklarade Ronja 
Sandros, en av alla duktiga 
sångfåglar.

Musiken i föreställningen 
varierade, med en spänn-
vidd från Dolly Parton och 

Eurythmics till Carla Bruni 
och Miley Cyrus. Journeys 
”Don´t Stop Believing” var 
ett perfekt slutnummer.

Magnifik musikföreställning i Ale gymnasium

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Kyrkbykören svarade för ett lysande framträdande i Ale gymnasium. Slutnumret med Jour-
neys ”Don´t Stop Believing” var klockrent.

Mahan Zirdehi gjorde ett be-
jublat dansnummer.

Ronja Sandros spelar banjo 
om än en tecknad sådan.

En härlig dag på stranden där låten ”California girls” 
kommer väl till pass.

Jenna, Alicia och Linnea agerade solister i låten ”Here You 
Come Again”.

Tredje årgången av Ale 
Allvetare lockade hela 193 
åskådare. Det gav ett över-
skott på 2 834 kronor. Ar-
rangörerna, SPF Alebygden 
och PRO Ale Norra, be-
slutade att skänka detta till 
Vaknafonden. En bidragan-
de orsak till överskottet var 

att Repslagarmuseet skänk-
te en Knoptavla som pris. 
Börje Johansson har redan 
lovat att skänka en till nästa 
års tävling.

Arrangörerna uppma-
nar de sex pensionärsför-
eningarna att anordna ut-
tagningstävlingar i god tid. 

Slutligen ett stort tack till 
funktionärer, tävlingsdelta-
gare och publik.

Nästa gemensamma ar-
rangemang är Friskvårds-
dagen i Furulundsparken, 
Alafors, den 24 maj.

Lennart Mattsson

Ale Allvetare gav Vaknafonden 2 834 kronor
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VÅRA ÖPPETTIDER
Måndag - Torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22

 TREVLIG
KRISTIHIMMELFÄRD
STÄNGT:   Torsdag 17 maj och 

Fredag 18 maj


