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PRISET GÄLLER ETT BEGRÄNSAT ANTAL EVENTBILAR. * Easy Driving gäller vid köp av en ny Chevrolet Spark, Aveo, Cruze, Captiva, Orlando eller Malibu med 
registreringsdatum fr.o.m 1 april 2012. 3 års fri service med Easy Driving gäller i 3 år eller upp till 4500 mil. Fria hjulskiften gäller vid köp av vinterdäck i samband 
med bilköpet. Chevrolet Cruze Kombi 1,6 LT. Bränsleförbrukning vid blandad körning 7,9 l/100 km och C02-utsläpp 208 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad. Mer 
info på www.chevrolet.se. Reservation för mellanförsäljning.

CHEVROLET CRUZE 1.6 LT, KOMBI årsmodell -13

Filaregatan 7, Kungälv, 0303-20 86 00  Månd–Fred 9–18, Lörd 11–15  kongahallabil.se

CRUZE Alltid med

Vårerbjudande på familjefavoriten!

3 ÅRS FRI SERVICE, 3 ÅRS VÄGASSISTANS, 3 ÅRS FRIA 
HJULSKIFTEN, 3 ÅRS NYBILSGARANTI, FRI LÅNEBIL VID 
SERVICE OCH DYGNET RUNT SUPPORT!*

NU 149.900 KR
AC, RADIO MP3, PARKERINGSASSISTANS, FARTHÅLLARE, ELHISSAR FRAM OCH BAK M M.

ORD PRIS 174.900 KR
METALLIC TILLÄGG 5.000 KR

Inkommer i slutet av maj!
CHEVROLET CAMARO, DEN IKONISKA 
MUSKELBILEN SOM TAR PRESTANDA TILL 
EN HELT NY NIVÅ, MED SIN 6,2 LITERS V8. 
PRIS FRÅN 387.000 KR. VÄLKOMMEN!

KUNGÄLV. Magin fyllde 
hela teatersalongen på 
Mimers hus i tisdags 
förmiddag när musika-
len The Wiz visades.

Sistaårselever från 
både musik- och musi-
kalprogrammet med-
verkade i slutprojektet 
som höll mycket hög 
kvalitet rakt igenom.

Musikaleleverna Fanny 
LaBrosse och Rebecca 
Martinsson och musikele-
verna Daniel Billing och 
Elvira Holl, alla från Ale, 

laddade i tisdags morse upp 
inför den fjärde av samman-
lagt sex föreställningar av 
musikalen The Wiz. 

De går tredje och sista året 
på Mimers hus i Kungälv och 
det är med blandade känslor 
som de tar studenten den 5 
juni.

– Som det känns nu så 
är det bara sorgligt, säger 
Elvira.

Efter gymnasiet har hon 
tänkt studera vidare inom 
musik, eventuellt på folk-
högskola. Hon valde att söka 
till Mimers hus för att få en 

chans att träffa nya männ-
iskor, men samtidigt ha nära 
till skolan från hemmet i Nol. 

Sammanslagning
Det är första gången som 
de två utbildningarna musik 
och musikal går samman och 
gör slutprojektet ihop, något 
som öppnade upp nya möj-
ligheter.

– Det går att göra mycket 
mer, som att ha ett stor-
band med i musikalen, säger 
Fanny LaBrosse från Bohus. 

Efter studenten har hon 
planer på att söka vidare till 

någon yrkesutbildning inom 
musikal.

Musikeleven David som 
ursprungligen kommer från 
Helsingsborg har också 
framtiden klar för sig, men 
den tar en helt annan rikt-
ning.

– Jag ska söka in till en 
naturskola i Dalarna, där 
man lär sig att överleva i 
naturen. 

Rebecca hade först sökt 
till Hvitfeldska gymnasiets 
estetprogram, men insåg 
snart att inriktningen inte 
riktigt passade henne och 
hade då turen att få en plats 
på Mimers hus istället.

– Det var mycket jazz 
och klassiskt. Dans hade jag 
sysslat med tidigare och har 
alltid velat prova på teater 
och sång, så jag är glad att jag 
kom in här istället.

Den klassiska föreställ-

ningen The Wiz från 1974, 
som är en motownversion av 
Trollkarlen från Oz, hand-
lar om flickan Dorothy, som 
genom en storm förs till 
landet Oz. I sitt sökande efter 
trollkarlen som hon tror kan 
trolla hem henne igen träf-
far hon Fågelskrämman som 
saknar hjärna, Plåt-Niklas 
som saknar hjärta och Lejon 
som saknar mod. De följs 
åt på vägen till trollkarlen, 
som visar sig vara kantad av 
många faror och hinder. 

Enastående show
Eleverna gör en fantastisk 
show där publiken tas med 
på en resa genom en magisk 
värld med förstklassig musik 
och enastående sång- och 
dansnummer. 

Föreställningen är 
genomtänkt in i minsta detalj 
med noga designade scen-

kläder och rekvisita. Fanny 
LaBrosse charmar publiken 
med sin inlevelsefulla tolk-
ning av den naiva och något 
rangliga Fågelskrämman.

Blivande studenter. Daniel Billing, Elvira Holl, Fanny LaBrosse och Rebecca Martinsson bor 
alla i Ale och går sista året på Mimers hus. Förra veckan visade de upp sitt slutprojekt, 
musikalen The Wiz.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Hög kvalitet på elevernas slutprojekt The Wiz

Musikal med magi

Fågelskrämman (Fanny LaBrosse), Dorothy (Emma Einars-
son), Plåt-Niklas (Anders Engström) och Lejon (Anna Wiberg)

Enastående dansnummer.

Rebecca Martinsson

VI LEVERERAR OCH MONTERAR!

Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
www.kungalvssolskydd.se

UTMARKSVÄGEN 18.  TEL 0303-644 96 
ÖPPET: MÅN-TORS 14-18,  FRE 14-16PL
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