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Elvis för en kväll
På fredag blåser amerikanska vindar genom Skepplanda.

50-talsrock i form av Elvis, Johnny Cash och Carl Perkins utlovas.
Då sjunger 15-åriga Linus Hansson från Nödinge med The Cadillac Band.

På fredag ska du upp-
träda med Elvislåten ”In 
the ghetto” tillsammans 
med de gamla rockrä-
varna i The Cadillac Band 
i Skepplanda bygdegård. 
Är du nervös?
– Det ska bli roligt, men lite 
nervöst är det allt. 

Vilken är bästa Elvislå-
ten?
– Jag lyssnar inte så mycket 
på Elvis, men ”In the 
ghetto” är i så fall favorit-
låten. Pappa är ett större 
Elvisfan så det var han som 
tipsade om nostalgikvällen. 
Jag lyssnar mest på pop, typ 
One Direction.

Var har man kunnat höra 
dig sjunga innan?

– Jag har sjungit på skolav-
slutningen på Ale gymnasi-
ums teaterscen, men annars 
mest hemma. 

Varifrån kommer ditt 
intresse för sång och 
musik?
– Jag har alltid sjungit, ända 
sedan jag var liten. Farfar 
sjöng mycket så jag har nog 
fått det från honom. 

Vad är drömmen då?
– Att sjunga i ett känt pop-
band.

Går du på Kulturskolan?
– Nej inte än, men jag ska 
nog börja till våren. Det 
hade varit roligt att lära sig 
lite mer och spela gitarr 
eller piano.

Du ska välja gymnasium 
nästa år. Vad blir det då 
tro?
– Något inom musik 
tror jag, men jag har inte 
bestämt mig än.

Vad brukar du göra på fri-
tiden, när du inte sysslar 
med musik?
– Jag spelar dataspe-
let League of Legends, så 
ibland ordnar jag och kom-
pisarna lan. Sedan brukar 
jag vara på Mötesplats 
Ungdom i Nödinge, spela 
pingis, Ps3 och hänga med 
kompisar.
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Namn: Linus Hansson
Ålder: 15
Bor: Nödinge
Familj: Pappa Tyrone, mamma 
Therese och sju syskon
Gör: Går i 9:an på Kyrkbyskolan 
i Nödinge
Intressen: Sång, musik, vänner 
och dataspel
Lyssnar på: Pop. One Direction 
är ett favoritband
Äter helst: Thaimat
Drömresa: Italien eller Spanien
Aktuell: Sjunger med The Ca-
dillac Band nu på fredag den 
20:e september i Skepplanda 
bygdegård
Bästa låten med Elvis: ”In the 
ghetto”
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GYMKORT
199 KR / MÅN

12 MÅN AG

GYMKORT
NÅGON

ANNANSTANS?
VI LÖSER
IN DET!

DEN 1 NOVEMBER ÖPPNAR VI
1500 TOPPFRÄSCHA KVM

PÅ HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN

GYM 
KONDITION
SPINNING

GRUPPTRÄNING 
FRIA VIKTER 
PERSONLIG TRÄNING 

REHAB & SJUKGYMNASTIK 
FÖRETAGSFRISKVÅRD
KIDZCLUB & BARNDANS

 UNGDOMSKORT
SENIORKLUBB
SOL & RELAX 


