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ÄLVÄNGEN. Förra 
tisdagen välkomnade 
Kulturskolan julen med 
fi nstämda sånger i 
Smyrnakyrkan. 

Inte en plats var tom 
och inte ett öga torrt 
när de unga musikerna 
tog ton framme vid 
scenen. 

Man kunde nästan tro att 
hela Älvängen hade samlats 
i Smyrnakyrkan förra tisda-
gen. Spända av förväntan tog 
föräldrar, syskon, mor- och 
farföräldrar och övriga besö-
kare plats i bänkraderna. 

Många timmar hade elev-
erna övat på sina framföran-
den och koncentrationen låg 
i luften. 

Det bjöds på såväl fiol och 
cello som flöjt och pianospel. 
Julsånger varvades med klas-
siska visor och stycken av 
kända kompositörer.

På plats för att stötta elev-
erna fanns Kulturskolans 
pedagoger Elinor Emils-
son, Pontus Pohl, Cecilia 
Luther, Cornelia Köppen, 
Katharina Dahlbäck. 

”Midnatt råder”, ”Det 
strålar en stjärna” och ”Julen 
är här” var bara några av 
sångerna som bidrog till den 

varma stämningen. 
När det blivit dags för 

”Nu tändas tusen juleljus” 
stämde hela publiken in i 
sången tillsammans med de 
duktiga unga musikerna som 

fyllde upp hela scenen.
Alla var nog överrens om 

att Kulturskolans storslagna 
julkonsert fick bli en upple-
velse att minnas – långt efter 
nyårsafton. 

önskar alla alebor

God Jul och
Gott Nytt År!
God Jul och

Gott Nytt År!
Gäller t o m 23 december 2012, med reservation för slutförsäljning.

Öppettider: mån-fre 9.30-19.00 
lördag 9.30-15.00, söndag 11.00-15.00

Svenska 
tulpaner

Amaryllis 
bukett 

Röd lykta

10-PACK69kr 79krfrån

GOD JUL OCH 
GOTT NYTT ÅR

99kr

EXTRAÖPPET
Ons-fre  9.30-20-00
Lör-sön  9.30-17-00
Julafton  9.30-13.00
Juldagen  Stängt
Nyårsafton  9.30-15.00
Nyårsdagen  Stängt

– Briljant julkonsert med Kulturskolan

Spelade in julen

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Ebba Persson och Emma Sjögren var fullt koncentrerade.

Ammelie Fritzon spelade ”Håll om mig” medan Victoria 
Zacharoff väntade på sin tur att bjuda på ”Nu tändas tusen 
juleljus”. 

Besökarna strömmade till Smyrnakyrkan när Kulturskolan 
höll julkonsert förra tisdagen. 

När hela gänget stämde upp i ”Nu tändas tusen juleljus” haglade applåderna.


