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Första advent hade kommit 
till Nödinge med besked. 
Marschallerna fladdrade i 
den bitande decembervinden 
och de första snöflingorna 
låg och tvekade. 

Så gott som varenda plats 
var fylld i teaterlokalen 
när kulturchefen Michael 
Svensson tog till orda. 

Först ut var Vaknas repre-
sentanter Tyrone Hansson 
och Thomas Berggren 
som uppmärksammade Ica-
handlaren Marianne Sjöös 
arbete för att samla in pengar 
till det drogförebyggande 
arbetet, dels genom försälj-
ning av Vakna-påsen och dels 
genom årets nyhet: Vakna-

knappen på Kvantumbuti-
kens pantmaskin som gör det 
möjligt att skänka sin pant till 
föreningen.

Med stor tacksamhet fick 
sedan friidrottstränaren Per 
Carlsson ta emot utmärkel-
sen årets ”Vaken Ledare”. 

Innan det blivit dags för 
julmusiken fick Vaknas egen 
Thomas Berggren, som tidi-
gare i höst blivit utsedd till 
Sveriges bästa drogförebyg-
gare, motta en välförtjänt 
guldmedalj för sitt arbete i 
kommunen. 

Största applåden
När den för kvällen allde-
les speciellt komponerade 
duon, Nina Söderquist och 
Daniel Lindström, tog plats 
på scenen hade julen kommit 
på riktigt. 

Från finstämda julsånger 
och känslofyllda ballader kas-
tades publiken raskt in i Tina 
Turners pampiga ”Simply 
the best” och hela vägen till 
sydstaterna när det bjöds på 
en sällsamt proffsig version 
av ”Walking in Memphis”. 

Kvällens största applåd 
fick Nina Söderquist för en 
enastående sånginsats när 
hon framförde ”Gabriellas 
sång”. 

De två norrlänningarna 
kunde konsten att bjuda på 

sig själva och att humorn fick 
ta plats mellan låtarna höjde 
föreställningen ytterligare.

Duon ackompanjerades 
av Tommy Berndtsson på 
flygel och Kristian Lind på 
ståbas, som lät den jazziga 
tonen ligga som en röd tråd 
genom hela föreställningen. 

Uppskattad skådis
Innan första advent led mot 
sitt slut ägde även utdelningen 
av årets kulturstipendier rum. 
Musikgruppen Trio Acantus, 
illustratören, kalligrafen och 
grafiska formgivaren Char-
lotta Folkelind, fotografen 
och filmaren Jonas San-
derman och skådespelaren 
Adam Lundgren tillhörde 
de lyckliga stipendiaterna. 

Adam Lundgren, 26 har 
setts i en av huvudrollerna i 
Jonas Gardells hyllade dra-
maserie ”Torka aldrig tårar 
utan handskar” som visats 
i SVT under hösten. Nu är 
han precis färdig med inspel-
ningen av storfilmen ”Känn 
ingen sorg”, som är inspire-
rad av Håkan Hellströms 
musik och texter, där han 
spelar huvudrollen som Pål. 
Han tog tacksamt emot kul-
turstipendiet av sin gamla 
teaterlärare Michael Svens-
son. 

– Det känns jätteroligt att 
ha fått den här utmärkelsen. 
Det är som att knyta ihop 
säcken för det var på den här 
scenen som allt började på 
riktigt. 

Han har fått mycket posi-
tiva reaktioner på tv-serien 
och på plats i teatern får han 
skriva autografer.

Efter att sångare, musiker 
och stipendiater tagit emot 
en sista rungande applåd 
från publiken begav sig de 
omkring 200 besökarna åter 
ut i kylan. Marschallerna 
hade slocknat, men det hade 
inte värmen från kvällens 
föreställning. Den räcker 
ända fram till julafton. 

Jazzigt värre!
– Förstklassig julkonsert med stipendieutdelning
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Duo för en kväll. Nina Söderquist och Daniel Lindström tog julmusik till nya jazziga höjder.

NÖDINGE. Värmen som spred sig i teatern på Ale 
gymnasium i söndags kväll räcker ända fram till 
julafton. 

Nina Söderquist och Daniel Lindström tog 
julmusik till nya höjder där souligt jam mötte hår-
resande stämsång.

Däremellan delades kulturstipendier ut och Vak-
nas årliga ”Vaken Ledare” utsågs.
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Stolta kulturstipendiater. Jonas Sanderman, Adam Lund-
gren, Elisabet Ehlersson, Sabina Nilsson och Charlotta 
Folkelind. Saknas på bild: Annette Svennblad

Snabbare och oftare med tåget

Den 9 december byter vi till nya tider i kollektivtrafiken. Då händer det stora nyheter på tågen.

Du som reser i Ale får en sprillans ny tåglinje. Alependeln ger dig helt nya resmöjligheter. Till en början kommer den gå varje halvtimma, men 
redan i januari kan du åka så ofta som varje kvart under rusningstid. Du tar dig mellan Älvängen och Göteborg på 28 minuter jämfört med 40 
minuter på Lila Express idag. Lila går inte längre till Ale från 9 december.

Du som reser till eller från Lödöse, Trollhättan och Vänersborg kan också glädja dig åt bättre tågtrafik än någonsin. Det nya dubbelspåret gör 
att vi kan köra både oftare och snabbare. Du får 21 direktresor till Göteborg varje dag. Från Vänersborg tar det 49 minuter, från Trollhättan 
37 minuter och från Lödöse Södra 26 minuter.

Låt Reseplaneraren på vasttrafik.se hjälpa dig att hitta bästa alternativen för din resa.

0771–41 43 00, vasttrafik.se


