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PÅSKENS GODSAKER

NOL. Det populära tv-
programmet ”Talang” 
har fått en lokal följe-
slagare.

Fredagen före sport-
lovet var det fi naldags 
på Nolskolan.

Segrade gjorde Maja 
Larsson, Mickaela 
Storck och Alexandra 
Jägerholt som bjöd 
publiken på ett spekta-
kulärt dansnummer.

Det som tidigare hette Mel-
lanstjärnorna har på senare 
år utvecklats och blivit till 
Talang. Numera är alla års-
kurser, 1-5, välkomna att 
delta. Konceptet bygger på 
programidén från TV4 med 
samma namn.

– Vem som helst får ställa 
upp och varje klass har en 
egen uttagning och klassens 
bidrag får sedan vara med på 
den stora finalen. Föreställ-
ningen framförs två gånger 
för publik som består av sko-
lans elever. Juryn består av 
personal från skolan, men 
som inte är inne i någon klass, 
berättar Fredrik Blomqvist.

– Vi brukar kalla Nolsko-
lan för ”En skola i rörelse” 
och många av våra projekt 

bygger på att vi ska röra på 
oss i olika sammanhang, 
men vi försöker även att 
lyfta fram andra sidor hos 
eleverna där till exempel de 
estetiska förmågorna kan få 
utrymme exempelvis genom 
”Talang”. Det är härligt att 
se barnens nervositet innan 
de ska in på scenen, men när 
de väl kommer ut på scenen 
växer de, säger Fredrik 
Blomqvist.

I år var det Emelie 
Berntsson och Emma 
Hilmér från 5A som hälsade 
hela Nolskolan välkomna till 
gymnastiksalen, innan de 
drog igång ”Talang 2013”. 
Det var sammanlagt nio täv-
lande bidrag, allt från dans 
och sång till jonglering, ljud 
från armhålan och akrobatik.

Det vinnande bidraget 
blev ett dansuppträdande 
och kom från 4B. Maja Lars-
son, Mickaela Storck och 
Alexandra Jägerholt gick 
under namnet MMA. Juryns 
motivering var: ”Proffsigt, 
säkert och snyggt. Väl inövat 
nummer med enhetlig klädsel.”

På andra plats kom Afro-
dite Sörensson och Maja 
Hedin från 1A. Övriga 
bidrag kom på tredje plats.

– För att hålla liv i vårt 
andra projekt "Alla vägar bär 
till Rom” kom Don Calzone 
och pizzabagaren Glenn på 
besök. Tillsammans med 
Ragne Bengtsson bildade 
de gruppen ”Ragnezzz” och 
hade en bejublad mellanakt. 
De framförde låten ”Alla 
vägar bär till Rom”, berättar 
Fredrik Blomqvist. 

Hittills i projektet har 
Nolskolans elever tillryg-
galagt 3 107 kilometer. Det 
återstår 1 567 kilometer att 
vandra innan målet är nått.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Dansnummer vann förstapris
Talangtätt på Nolskolan

Vinnare! Alexandra Jägerholt, Maja Larsson och Mickaela Storck tog hem förstapriset i Nol-
skolans populära talangtävling.            Foto: Erik Rubensson

NOL. Skolcup om än i 
miniformat.

Ale IBF:s klassiska 
innebandyturnering har 
fått sin motsvarighet 
på Nolskolan.

Årets upplaga i Nol-
hallen bjöd på målrika 
fi naler.

Förra måndagen var det 
finalklart i Nolskolans årliga 
innebandyturnering. Tje-
jerna var först ut och här var 
det 1D-Girls (5A) som ställ-
des mot Delicatobollarna 
(3AB). De förstnämnda skaf-
fade sig tidigt kommandot i 
matchen och när domaren 

Ragne Bengtsson blåste för 
eld upphör visade slutsiff-
rorna 4-1.

I pojkklassen blev det 
också tre måls differens lagen 
emellan. Alegrens grabbar 
(4B) tog hem förstapriset 
genom att slå Blå potatis (5A) 
med 5-2.

– Det kändes stabilt och 
jag var aldrig orolig över att 
vi skulle förlora, förklarade 
Marcus Berndtsson som 
prickade in fyra bollar i fina-
len. 

I NOLHALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Årets innebandyturnering avgjord i Nolhallen

Segrare i tjejklassen blev 1D-Girls som besegrade Segrare i tjejklassen blev 1D-Girls som besegrade 
Delicatobollarna i en välspelad fi nal.Delicatobollarna i en välspelad fi nal.Alegrens grabbar vann sin fi nal med 5-2 över Blå potatis.Alegrens grabbar vann sin fi nal med 5-2 över Blå potatis.
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20-70%
ALE. Nu kan företagare 
från Ale som är födda i 
andra länder än Sverige få 
en mentor för att få hjälp 
att handla med sina gamla 
hemländer. Projektet är en 
ny satsning från regeringen 
som ska lyfta svensk utrikes-
handel.

Det är Almi som har hand 
om satsningen som löper 
över de närmaste två åren. 
Därför söker nu Almi Före-

tagspartner Väst företagare 
i Ale  som antingen redan, 
eller i framtiden vill, expor-
tera eller importera från sina 
tidigare hemländer.

Att få en mentor är en 
stor möjlighet för den 
enskilda företagaren. Sam-
tidigt gynnar det samhället 
i stort om fler utlandsfödda 
använde sitt kontaktnät och 
sin kompetens om sina forna 
hemländer.

– Det här främjar Sveriges 
export och import. Rörlig-
heten med varor över grän-
serna ökar. Det är livsavgö-
rande för oss här i Sverige, 
säger Carin Ramneskär, 
projektledare på Almi Före-
tagspartner Väst.

Syftet med mentorsinsat-
sen är att öka andelen före-
tagare med utländsk bak-
grund som exporterar eller 
importerar, samt dra nytta av 

dessa företagares kompetens 
och kontaktnät för att främja 
svensk export.

Regeringens satsning 
omfattar fem miljoner 
kronor per år 2013-2015 
och kommer att hanteras av 
Almis moderbolag, för att 
det ska komma hela landet 
till del.

❐❐❐

Företagare erbjuds mentorshjälp


