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I en provokativ och poetisk 
föreställning, som rör sig 
mellan gathörnen och de fina 

salongerna, hör du starka 
berättelser om livet och kär-
leken. Brel kom från en bor-

gerlig miljö, Piaf växte upp 
på gatan. Ändå hittar man 
stora likheter i deras musik, 
där historierna speglar två 
olika perspektiv, mannens 
och kvinnans. Med humor 
och dödsförakt låter Åsa 
Fång och Christopher Woll-
ter sången förena två själv-
förbrännande livsöden.

– Detta är en exklusiv och 
väldigt välgjord föreställning 

Åsa Fång och Christopher Wollter dyker ner i den franska 
musikskatten där de möter chansontraditionens två gigan-
ter, Edith Piaf och Jacques Brel. Föreställningen visas i Ale 
gymnasiums teatersalong söndagen den 15 september.

– Exklusiv och välgjord föreställning
Brel möter Piaf i Ale gymnasium

med Pariskänsla. Vi fick möj-
lighet att boka produktionen 
tack vare att Kultur i Väst 
är med och subventionerar 
arrangemanget, säger Sofie 
Pheiffer Rittfeldt.

Åsa Fång, välkänd skåde-
spelerska och musikalartist, 
har medverkat i en bred 
samling uppsättningar som 
Rivierans Guldgossar, Jesus 
Christ Superstar och Miss 
Saigon. Hon har tidigare 
tolkat Edith Piaf både på 
skiva och i en egen föreställ-
ning på Göteborgsoperan. 
Under våren medverkade 
Åsa Fång i Sommarnattens 
leende på Malmö Opera. 

Christopher Wollter är 
sångare, skådespelare och 
musikalartist som gjort 
huvudroller i bland annat 
Miss Saigon, Les Misérables 
och West Side Story. Han rör 
sig också med lätthet mellan 
talroller på teaterscenen och 
uppdrag som programledare 
i tv. Christopher Wollter har 
innehaft rollen som Freddie 
i Göteborgsoperans uppsätt-
ning av Chess.

– Vi släpper biljetterna 
idag (läs tisdag) och finns 
att köpa på biblioteket i 
Nödinge, avslutar Sofie 
Pheiffer Rittfeldt.

NÖDINGE. En föreställning som är värd storpublik.
Det säger kultursamordnare Sofi e Pheiffer Ritt-

feldt om den konsert som stundar i Ale gymna-
sium söndagen den 15 september.

Åsa Fång och Christopher Wollter dyker ner i 
den franska musikskatten där de möter chanson-
traditionens två giganter – Edith Piaf och Jacques 
Brel.
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Jonas Andersson
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Vi möts varje dag i nyhets-
sändningar av nöden i 
flyktinglägren i Syriens 
grannländer.  Människor 
engagerar sig på olika sätt 
för att bidra till de olika 
insamlingarna för att lindra 
nöden. PMU-Interlife har 
engagerat sig i en riksom-
fattande insamling för att 
ordna skolundervisning för 
barnen i läger som upprät-
tats innanför gränsen till 
Libanon.

Från vårens säsongupp-
takt för Smyrna Second 
Hand skickades över 21 000 
kronor ut till dessa flykting-
insatser. Vi följer nu upp 
detta med en riktad insats 
för barnen vid säsongsöpp-

nandet lördagen den 24 
augusti.

Andra biståndsinsatser 
som stötts under vårsä-
songen är bland annat 
satsning på mödravård vid 
två sjukhus i Tanzania och 
Kongo, Caminul Felix barn-
byar i Thailand, VAKNA-
fondens insamling för 
Moldaviens barn och kvin-
noprojekt i Indien. Till en 
skola i Nagaland, Indien,

som i över 30 år haft stöd 
av Smyrnakyrkan, har bidrag 
sänts för byggande av en 
samlingssal.

Alla dessa insatser har 
möjliggjorts genom att byg-
dens folk frikostigt skänkt 
överblivna prydnads- och 

nyttosaker, kläder, skor, 
böcker, möbler med mera, 
många gånger riktiga dyrgri-
par, som funnit andra nöjda 
köpare.

Vi är tacksamma för 
Alebornas fortsatta stöd. 
Inlämning sker i butiken på 
tisdagskvällar.

Butiken har fyllts med 
nya intressanta prylar och 
caféet inbjuder till fika med 
hembakt bröd. Så vi hälsar 
Aleborna välkomna att fort-
sätta fynda och samtidigt 
göra en insats för behövan de 
medmänniskor. Hela försälj-
ningen denna dag tillfaller 
oavkortat Syrienflyktingar-
nas barn.

Daniel Höglund

Smyrna Second Hand öppnar med 
insamling för Syrienfl yktingarna

ÖPPET: Måndag - fredag kl 11.00- 14.30
Fredag öppet till kl 22.00

Varje  fredag 17-20
After Work
P Å  V Å R  L U N C H M E N Y  V A R J E  D A G :

VÄLJ MELLAN EN KÖTT- OCH EN FISKRÄTT 
ELLER VÅR PIZZA- OCH PASTABUFFÉ

STORT SALLADSBORD 
MÅNDAG - FREDAG KL 11.00- 14.30

GÖTEBORG. Popbandet 
Feed the seagulls, med 
fyra medlemmar från 
Ale tog hem ”Publikens 
pris” i GP Scen som av-
gjordes på Kungstorget 
i Göteborg i lördags.

– Vi är otroligt glada 
och tacksamma för 
priset, säger Patrick 
Van’t Hof.

Göteborg visade sig från sin 
bästa sida i lördags eftermid-
dag. Solen sken och Kultur-
kalaset var i full gång när det 
blivit dags för de 14 finalis-
terna i GP Scen att göra upp 
om vinsten på Kungstorgets 
scen. 

Popbandet Feed the sea-
gulls med alemusikerna 
Johan Bergström, Andreas 
Bergström, Patrick Van’t 
Hof och Vidar Klemedts-
son samt David Silvdahl. 

Tobias Dettmann impo-
nerade på kalasbesökarna 
och tog hem ”Publikens pris” 
och ett presentkort på 5000 
kronor i en musikaffär för 
en strålande insats med låten 
”Day by day”. 

– Vi är otroligt glada och 
tacksamma för priset. Det är 
ju verkligen detta pris man 
vill vinna eftersom det är 
publiken man vill skall lyssna 
på ens låtar, säger Patrick 
Van’t Hof.

Vinnare av GP Scen 2013 
blev rockbandet Pan med 
influenser från 60 och 70-tal.

Killarna i Feed the seagulls 
är emellertid inte bittra, utan 
har nu siktet inställt på hårt 
arbete i studion Musicamatic 
i Göteborg, där bandet håller 
på att spela in sin kommande 
debutskiva. 

– Vi har några låtar kvar 
att spela in innan skivan blir 
komplett. Vi har jobbart hårt 
under året och det skall bli 
kul att få visa upp vårt debu-
talbum senare i år. Men först 
ska vi bara njuta och fira detta, 
säger Johan Bergström.

JOHANNA ROOS

– Feed the seagulls gjorde succé i GP Scen 2013

Aleband vann ”Publikens pris”

Alebandet Feed the seagulls vann publikens hjärtan på Kungstorget i Göteborg i lördags Alebandet Feed the seagulls vann publikens hjärtan på Kungstorget i Göteborg i lördags 
och tog hem ”Publikens pris” i GP Scen 2013. och tog hem ”Publikens pris” i GP Scen 2013. 
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