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NÖDINGE. Alebandet 
Backlights är vidare 
till semifi nal i Sveriges 
största musiktävling 
Emergenza.

I tisdags mötte de 
media och blev bland 
annat intervjuade av 
Frida Schneider och Se-
bastian Rissanen från 
Mediaverkstaden, inom 
daglig verksamhet.

Backlights var ett av sju band 
som gick till final i Alerocken, 
där de hamnade på en delad 
andraplats efter segraren 
Caveman meets fire, som får 
spela på Festivalborg. 

Andrapriset bestod av att 
få spela in två låtar i Ale gym-
nasiums studio, vilket var ett 
pris så gott som något.

Nu har de siktet inställt 
på att komma så långt det 
är möjligt i Sveriges största 
musiktävling Emergenza. 
De är vidare till den regio-
nala semifinalen som går av 
stapeln på Sticky Fingers i 
Göteborg den 10 april. Går 
de vidare har de chans att 
få representera Göteborg i 
riksfinalen mot Stockholm 
och Malmö. Därifrån går 
man sedan vidare till en 
nordisk final. I de första del-
tävlingarna röstar publiken 
fram bandet och i regionfi-
nalen bjuds en jury in. 

– Det är ett bra sätt att 
synas på. Folk i branschen 
kollar in tävlingen för att 

hitta nya band, säger Sebas-
tian Nordberg.

Givande arbete
Med anledning av Backlights 
framgångar blev bandet i 
tisdags intervjuade av Frida 
Schneider och Sebastian Ris-
sanen från Mediaverkstaden, 
inom daglig verksamhet. 

Artikeln som Frida skri-
ver och bilderna som tas av 
Sebastian ska läggas upp på 
Vaknas hemsida. 

De båda kommer även att 
vara på plats på Festivalborg 
och rapportera om kvällen.

– Jag hoppas på att få 
intervjua de största artis-
terna, säger Frida, som 
tycker mycket om sitt arbete 
som reporter. 

Hon har själv ett stort 
musikintresse och har även 
skrivit egna låtar.

– Det ligger lite på is nu, 
men jag vill gärna ta upp det 
igen, säger hon.

Mediaverkstaden ligger 
under Arbetsmarknadsen-
heten – AME och innefattar 
både sysselsättning och trä-
ning inför vidare arbete. 

Medarbetarna, eller 
arbetstagarna, arbetar med 
olika saker inom media – allt 
från artiklar på Vaknas hem-
sida till deras egen tidning 
Mötet. 

Vidare till semifi nal i musiktävlingen Emergenza. Alebandet Backlights, som består av Emil 
Carlsson, trummor, Sebastian Nordberg, sång och rytmgitarr, Fredrik Milder, bas och Jo-
nathan Olsson, leed-gitarr, intervjuades av Mediaverkstadens Sebastian Rissanen och Frida 
Schneider.

Backligts tävlar i Emergenza
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VI HAR KÖPARNA

Dags att flytta ut?
Vi har många som 

vill flytta in.

Fr vänster: Danijela Todorovic – mäklarassistent, Lars-Erik Eriksson – mäklare/franchisetagare,
Marie Engström – mäklare, Monica Carlsson - mäklare, Sebastian Krigholm – mäklare,  

Daniel Eriksson – mäklare/butikschef, Nadia Largo Westin - mäklare

www.svenskfast.se

Kungälv goes

Garageförsäljning

5 års jubileum

Lördag 16 mars kl. 10.00 -14.00
Klocktornets P-hus, Kungälv
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PRO i Nödinge, hade sitt 
årsmöte fredagen den 8 mars 
2013. Till årsmötet kom mer 
än 25 % av våra medlem-
mar, vilket naturligtvis vår 
ordförande Harry Fischer 
tacksamt noterade. Därefter 
tändes 15 ljus och en tyst 
minut hölls, för hedrande av 
under året bortgångna med-
lemmar. Efter det spelades 
”Vi ska gå genom tysta skyar” 
av Dan Andersson.

Utöver sedvanliga mötes-
ritualer, vill vi framföra ett 
tack till Inga-Lill Anders-
son som gav en givande 
information om tillståndet i 
vår kommun och även åtog 
sig att vara ordförande för 
årsmötet. Hennes medver-
kan uppskattades mycket av 
mötesdeltagarna.

Ett stort tack för sina 

insatser framfördes till Stig 
Alfredsson som alltid stäl-
ler upp med stämningsfull 
musik i alla lägen och är en 
stor tillgång i vår förening. 

Hans Hellman informe-
rade om vad KPR har för 
betydelse för medlemmarna 
och anförde flera frågor som 
haft och har betydelse för 
vad som hänt och händer i 
Ale kommun.

Ordförande överläm-
nade blommor till ett antal 
jubilarer. Mötet avslutades 
med gemensam måltid och 
kaffe. Under måndagen efter 
mötet var det flera medlem-
mar som tackade för ett 
givande och trevligt möte 

Mötesdeltagare
Rune Dahl

Årsmöte hos PRO Nödinge


