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NÖDINGE. Det blev en 
färgsprakande och 
ösig show med många 
välkända sångnummer 
när Ale gymnasiums 
tredjeårselever visade 
upp sitt sceniska mu-
sikprojekt i torsdags 
förmiddag, den andra 
av sammanlagt fyra 
föreställningar. 

I årets sceniska musikprojekt 
gjorde eleverna en egen tolk-
ning av den klassiska musika-
len West side story. 

Energi, glädje och inle-
velse präglade föreställ-
ningen från början till slut. I 
det inledande numret väckte 
Troj Andersen liv i publi-
ken med en minst sagt fart-
fylld version av ”Wake me up 
before you go go.” 

Den tidlösa berättelsen 
om två ungdomsgäng på en 
skola som ständigt råkar i 
luven på varandra fångade 
publikens intresse och lock-
ade även till en del skratt.

Klassiska hårdrocks-
dängor som ”Living after 
midnight”, ”I was made for 
loving you” och ”Pour some 
sugar on me” varvades med 
poppigt 80-tal som ”Walking 
on sunshine”, ”I’m so exited” 
och ”Like a prayer”. 

Duktiga musiker
Natalie Namro, Victoria 
Röding, Caroline Johans-
son och Sara Esmail bjöd på 

spralliga dansnummer och 
publiken hade svårt att sitta 
stilla.

Victoria Röding brilje-
rade dessutom i sista scenen 
då hon sjöng solo i ”Like 
a prayer”, liksom Jennifer 
Saarbaeck med rockballa-
den ”Alone.

Alexandra Aspholm, 
Therese Johansson och 
Tobias Fri rockade loss till 
musik av det duktiga bandet 
och Sebastian Pirnes spe-
lade gitarrsolo på knäna.

Glädjen på scen gick inte 
att ta miste på och aleelev-
ernas tolkning av West side 
story blev en riktig fullträff.
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– Musikelever gav nytt liv åt gamla klassiker

Nostalgitripp
med charm

Kontrasternas stad Lund
3 dagar i Skåne

Grand Hotel Lund ★★★★  
Bo på stans  exklusiva och äldsta hotell som 
ligger mitt i centrum och dess charmiga och 
eleganta byggnad från 1800-talet har utsikt 
över Stadsparken.
Ankomst: Fredagar t.o.m. 21/6 och 16/8-20/12 2013. 

Pris per person i dubbelrum

1.399:-
Pris utan reskod 1.549:- 

Grand Hotel Lund

Sommarsemester

endast 1.849:- 
Valfri 23/6-8/8 2013. 

Endast slutstädning.

Schleswig-Holsteins sjöar
4 dagar i Sielbec k, Tyskland

Hotel zum Uklei ★★★

I det backiga landskapet mellan Kiel och Lübeck ligger ert hotell 
charmigt placerat mellan sjöarna Kellersee och Ukleisee. Här 
finns möjligheter för att njuta av utsikten över vattnet och gå på 
upptäcktsfärd i den vackra naturen.

Ankomst: Valfri 1/6-20/12 2013. 

Pris per person i dubbelrum

1.399:-
Pris utan reskod 1.549:-

 
endast 1.799:- 

Den tjeckiska kurorten
6 dagar i Mariánske Láznê

★★★★

Önskar ni att uppleva det auten-
tiska Tjeckien så hittar ni både 
vacker natur och ett flertal kul-
turella sevärdheter i denna del 
av landet. Det 4-stjärniga Golf 
Hotel Morris är en bekväm bas 
för er semester och hotellet 
ligger blott några få kilometer 
från Mariánske Láznê, som är 
en kurort belägen i det väst-
liga Böhmen, också känt som 
Marienbad.  Byn ligger i ber-
gen på 600 meters höjd och 
har i många år varit berömd 
för sina läkande mineralkällor. 
Här i denna vackra by har också 
personligheter som självaste 
Goethe och Chopin haft sin tid. 

Pris per person i dubbelrum

från 2.299:-

Ankomst: Valfri t.o.m. 
10/12 2013. 

 

1 barn 
6-14 år 

½ priset

www.happydays.nu

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Klassiska hårdrocksdängor varvades med poppiga 80-talslåtar när Ale gymnasiums musikelever tolkade West side story i 
sitt slutprojekt. Sebastian Pirnes drog av ett gitarrsolo publiken sent glömmer.

I slutscenen spolades tiden fram tills eleverna blivit vuxna.

Natalie Namro bjöd på ett 
fartfylltnummer.

Jennifer Saarbaeck sjöng 
rockballaden "Alone".


