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NÖDINGE. – Det här är 
ju bättre än Skansen!

Hiphop-duon Medina 
imponerades av Fes-
tivalborgs energiska 
publik.

800 ungdomar såg 
till att Valborgsmäs-
soaftonen blev något 
extra i Ale gymnasium.

Festivalborg 2013 blev en 
rejäl fullträff. Det var i efter-
hand svårt att säga vad som 
egentligen var huvudnumret. 
Allt var lika bra, från band till 
dj:s!

Nathali Altamirano och 
David Alkhoury hade ett 
digert program att presen-
tera. De lokala rockbanden 
Reborn Redemption, Cave-
man Meets Fire, Backlights 
och Sir Cane & The Coun-
cil fick värma den drygt 800 
stora publiken. Strax efter 
klockan tio gjorde den kända 
hiphop-duon Medina bestå-
ende av Sami Rekik och Ali 
Jammali entré. Det blev en 
halvtimme långt och kärt 
möte med fans som definitivt 
var med på noterna. Dess-
värre hann de inte skriva 
några autografer, då nästa 
spelning bara var en timme 
bort och bilen gick nästan 
omgående till Uddevalla.

Medina har spelat ihop 
i tio år, hälften så länge har 
Norlie & KKV underhållit 
den svenska hiphop-publi-
ken. Duon är från Hud-
dinge i Stockholm och fick 
ett stort genombrott förra 
året, då de toppade lis-
torna med hitsen Tröjan du 
hatar och Där jag hänger min 
hatt. På Festivalborg behövde 
Sonny Fahlberg (Norlie) 
och Kim Vadenhag (KKV) 
inte ta i när det var dags för 
dessa låtar – refrängerna satt 
taktfast och klockrent hos 
publiken som mer än gärna 
hjälpte till.

Under kvällen gästa-
des Festivalborg av kom-
munstyrelsens ordförande, 
Mikael Berglund (M), som 
tillsammans med fjolårets 
ungdomsstipendiat, Felicia 
Eidenby, belönade tre goda 

föredömen. Sandra Pos-
wiatowska, dansledare på 
Mötesplats Ungdom, fick 
tillsammans med basketle-
darna Johannes Lundberg 
och Erica Tjärnlund mot-

taga 5000 kronor vardera för 
sina föredömliga insatser.

Det var känslosamt tyckte 
Sandra.

– När jag fick beskedet 
i telefon började jag gråta. 

Det känns väldigt bra att få 
den här uppmärksamheten 
och belöningen, säger hon 
till lokaltidningen.

Erica Tjärnlund och 
Johannes Lundberg spelar 

båda basket och är dessutom 
kusiner. Det tycker sporten 
har gett dem mycket vill 
gärna ge tillbaka till sin klubb 
Ale Basket. I tre år har de lett 
pojkar 99.

– Det är kul att lära andra 
och vi får mycket uppskatt-
ning, säger Erica och Johan-
nes.

Ingen av stipendiaterna 
hade något bestämt mål för 
pengarna, utan de kommer 

att sparas till ett bättre ända-
mål. Ett svar värdigt kloka 
stipendiater.

Det rapporterades för 
övrigt om ett lugnt valborgs-
firande i Ale och de 800 som 
var i Ale gymnasium var 
garanterat mer än nöjda.

Festivalborg var med på noterna
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Norlie & KKV. Den populära hiphop-duon med Sonny Fahlberg och Kim Vadenhag gjorde ingen besviken.

Goda föredömen. Årets ungdomsstipendiater i Ale presente-
rades på scenen. Sandra Poswiatowska, Erica Tjärnlund och 
Johannes Lundberg fi ck 5000 kronor vardera.

Medina, hiphop med nära lokal förankring. Ali Jammali (th) är från Angered och gruppen 
gjorde succé på Festivalborg.
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