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ALE. Kultur- och fri-
tidsnämnden har utsett 
Ale kommuns kultursti-
pendiater för 2012.

Adam Lundgren, 
26, skådespelare från 
Skepplanda får årets 
belöningstipendium.

Övriga tre arbets-
stipendium går till Trio 
Acantus, Charlotta 
Folkelind och Jonas 
Sanderman.
Alekuriren kan som första 
tidning avslöja vilka som får 
äran att mottaga Ale kom-
muns kulturstipendier för 
2012. 

Adam Lundgren som fick 
ett stort genombrott i höst då 
han spelade en av huvudrol-
lerna i Jonas Gardells hyl-
lade tv-serie ”Torka aldrig 
tårar utan handskar” får 2 
500 kronor i belöningssti-
pendium. Juryn motiverar 
beslutet med att han har tyd-
liga rötter i det lokala teater-
livet och att han med överty-
gelse och inlevelse är på god 
väg från lovande till en plats 
bland de stora skådespelarna.

Det största arbetsstipen-
diet om 15 000 kronor går till 
musikgruppen Trio Acantus. 
”Med sång, rörelse och stor 
musikalitet skapar gruppen 
en symbios som berör alla 
sinnen, med en musik tyd-
ligt inspirerad av den svenska 
folktonen” skriver juryn.

Charlotta Folkelind, illus-

tratör, kalligraf och grafisk 
formgivare, erhåller 7 500 
kronor i ett arbetsstipendium 
för att utveckla sitt hantverk 
och lekfulla förhållningssätt i 
analog kontrast till det digi-
tala bruset.

Jonas Sanderman, fotograf 
och filmare, får 5 000 kronor, 
då han med sina bilder över 
”saker som ingen vill se” ger 
betraktaren en möjlighet att 
reflektera över omvandlings-

processen av vårt samhälle 
genom skapande förstörelse.

Kultur- och fritidsnämn-
dens ordförande, Isabell 
Korn (M), delar ut stipen-
dierna i samband med jul-
konserten i Ale gymnasium 
söndag 2 november. Nina 
Söderqvist och Daniel 
Lindström är i övrigt evene-
mangets dragplåster.
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Skådespelare från Skepplanda belönas
– En av Ale kommuns fyra kulturstipendiater 2012

Adam Lundgren från Skepplanda gjorde succé i rollen som 
Benjamin i Jonas Gardells hyllades tv-serie ”Torka aldrig 
tårar utan handskar”. Nu får han ett belöningsstipendium av 
Ale kommun.          Foto: SVT

ALE. Just nu pågår 
framröstningen av Ale 
lucia 2012.

1952 röstades Älv-
ängens lucia fram som 
bestod av några av 
ortens affärsbiträden.

Ann-Marie Börjes-
son från Signes Bageri 
kröntes till ortens för-
sta lucia.

Det var när Ingrid Johans-
son, 77, och boende i Nol 
grävde i sitt fotoarkiv som 
bilden lokaltidningen idag 

kan publicera kom fram.
– Jag visste att jag hade 

den, men det var ett tag 
sedan jag tittade på den. Jag 
blev så glad och tänkte att 
det här är faktiskt ett stycke 
historia värt att förmedla, 
berättar Ingrid som gästade 
redaktionen i fredags.

Som arrangör stod Älv-
ängens IK, men det var 
på den tiden svårt att söka 
kandidater då det saknades 
lokaltidning. Det blev helt 
enkelt för ortens unga affärs-
biträden att ställa upp. 

– Vi var sju stycken som 
tyckte det var roligt. Kun-
derna fick rösta och min 
skolkamrat Ann-Marie Bör-
jesson blev vald. Det är nu 60 
år sedan, konstaterar Ingrid 
Johansson.

Samtidigt krönte grann-
föreningen Ahlafors IF sin 
första lucia, Inger Kadestål-
Gustavsson. Föreningen 
har hållit traditionen vid liv 
och om några veckor firar 
arrangemanget Ale lucia 60 
år i Furulundsparken.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Älvängens första lucia 1952

Älvängens luciakandidater 1952, från vänster: Ingrid Svensson, Signes Bageri, Ann-Marie 
Börjesson, Signes Bageri, kandidat tre har okänt namn men kom från Kemikalieaffären, Siv 
Karlsson, Mattssons, Vivian Johansson, Kemikalieaffären, Brita Bergius, Konsum och Vivian 
Andersson, Frissa.              Foto: Privat/Ingrid Johansson

Med känsla för musikal
Hon var med och startade upp Kulturskolans musikallinje.

Nu regisserar hon musikalen Annie som har premiär till våren.
För Eva Malmgren står kulturen i centrum och projekten tar aldrig slut.

Du regisserar musikalen 
Annie som sätts upp i Ale 
till våren med bland andra 
elever från kulturskolan. 
Berätta mer om föreställ-
ningen.
– Jag valde att sätta upp 
Annie eftersom jag ville ha 
en föreställning med både 
små och stora barn och även 
vuxna. Sammanlagt med-
verkar omkring 60 perso-
ner i familjeföreställningen 
som riktar sig till alla åldrar. 
Musikalen Annie görs 
löpande runt om i hela värl-
den och den har också fil-
matiserats. Nu till våren 
kommer ännu en film som 
regisseras av Will Smith, 
så historien ligger helt rätt 
i tiden. Historien handlar 
dels om det politiska läget i 
USA på 1930-talet och dels 
om den föräldralösa flickan 
Annie. 

Du var med och startade 
upp Kulturskolans musikal-
linje för två och ett halvt år 
sedan, vilka föreställningar 

har ni satt upp tidigare?
– Förra året var det ”Vilket 
jobb?” och dessförinnan 
”Utflykten”. De riktade 
sig båda till ungdomar så 
det känns roligt att göra en 
familjeföreställning den här 
gången.

Berätta om din bakgrund.
– Jag utbildade mig på 
musikhögskolan i Göte-
borg och var sedan med och 
gjorde operaproduktioner 
på scenskolan. Jag har även 
arbetat på stadsteatern och 
jobbat med opera i Dan-
mark.

Vad är det bästa med att 
regissera musikaler?
– Jag gillar blandformen 
mellan musik och teater. Jag 
tycker mycket om talteater 
plus stora musikinslag och 
som musikalregissör finns 
det stora möjligheter. 

Om du inte hade jobbat med 
sång, dans och teater, vad 
hade du gjort då tror du?

– Jag har alltid haft en kon-
stig idé om att jag skulle 
vilja hålla på med juridik. 
Jag har någon romantise-
rad bild av att det skulle vara 
roligt.  

Vad gör du på din fritid?
– Har jag någon fritid? Jag 
sjunger mycket och repe-
terar inför olika föreställ-
ningar. Annars tycker jag 
om att plocka svamp och att 
läsa böcker.

Vad är du stolt över?
– Det var svårt… Jag försö-
ker att göra ett bra jobb och 
finnas där för mina elever, 
både utvecklingsmässigt, 
men även personligt. Min 
filosofi går ut på att göra 
varje dag värd och jobba för 
att det ska bli så bra som 
möjligt. Lyckas man är det 
något att vara stolt över.
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Namn: Eva Malmgren
Ålder: 40
Bor: Göteborg
Familj: Maken Ivar Bergkwist
Gör: Pedagog på Kulturskolan 
Intressen: Kultur, kultur, kultur
Lyssnar helst på: Opera
Favoritmusikal: Candide
Drömresmål: Turkiet
Aktuell: Regisserar musikalen 
Annie som har premiär den 19 
april på Ale gymnasiums tea-
terscen.
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