
bakom initiativet står Bir-
gitta Augustsson, ansvarig 
för utvecklingsarbetet inom 
sociala investeringar.

– Jag var på en konsert 
med Star for life i oktober 
2011 och kände direkt att 
detta måste Ale på något sätt 
få vara med på. När de fick 
höra vad jag jobbade med 
blev de eld och lågor och nu 
är vi här. Tisdagens konsert 
var verkligen en milstolte i 
projektet och jag kunde inte 
vara mer stolt över alla som 
på olika sätt bidragit till detta 
fantastiska projekt.

På plats under eftermid-
dagens föreställning fanns 
bland andra kommunalråden 
Mikael Berglund (M) och 
Paula Örn (S), som hälsade 
välkommen. 

– Vi tror på grundtanken 
att stödja varandras dröm-
mar. Att det finns en motor 
och en drivkraft är viktigt för 
oss när vi studerar i skolan, sa 
Berglund.

– Trots att mycket är 
annorlunda om man jämför 
Sverige och Sydafrika har vi 
alla samma vilja och det finns 
mycket som förenar, sa Örn.

Inspirerande körledare
Det är svårt att inte inspire-
ras av körledaren Thandiwe 
Mazibuko som med stor 
inlevelse och övertygelse 
uppmanade till att släppa loss 
energin och glädjen inom 
oss.

– Smile and relax, use the 
energy. Let’s have some fun, 
we’re still very young. 

Hon menar att det handlar 
om att förstå att alla männ-
iskor är speciella och att 
det gäller att ta vara på sina 
drömmar. Det handlar om 
att vara engagerad och foku-
sera på det man vill uppnå.

– You have everything, so 
take care of it. You have no 
reason to be sad, you just 
need to understand the pur-
pose of your life, sa hon till 
Alekuriren efter konserten. 
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NÖDINGE. Glädjen och 
värmen gick inte att ta 
miste på.

Detsamma gällde 
för budskapet: Följ din 
dröm och kom ihåg att 
du är unik.

När konserten ”A 
touch of Africa” med 
kören Star Choir of 
Africa gick av stapeln 
tisdagen den 8 okto-
ber var det fullsatt till 
sista stol.

Sång, musik och dans kan 
göra underverk för självkäns-
lan såväl som för gemenska-
pen mellan människor. 

Med inspiration i den 
sydafrikanska kulturen pågår 
just nu arbetet med att införa 
ett nytt arbetssätt på Ales 
högstadieskolor. Tanken är 
att det så småningom ska 
genomsyra all undervisning 
och syftet är enkelt: Att stärka 
elevernas självförtroende och 
hjälpa dem att hitta sin egen 
väg genom att formulera sina 
mål och drömmar. 

Som en milstolpe i arbe-
tet med Star for life hölls 
tisdagen den 8 oktober två 
föreställningar där syda-
frikanska ungdomar och 

aleelever tillsammans med 
körledaren Thandiwe 
Mazibuko och musikans-
variga, Göran Rudbo och 
Ken Wennerholm från 
musikgruppen Triple and 
Touch bjöd på såväl sydafri-
kanska rytmer som klassiska 
hits. Coacherna för Star for 
life i Ale, Mia Odlöw och 
Pernilla Sandgren fanns på 
plats och peppade kören. 

Under eftermiddagen 
bjöds elever från Bohussko-
lan in som publik och senare 
på kvällen var det allmänhe-
tens tur och biljetterna var 
slutsålda flera dagar i förväg. 

Allt överskott från biljettför-
säljningen går till organisa-
tionens välgörenhetsarbete. 

En milstolpe
Under 2013-2014 ska års-
kurs åtta på Bohusskolan och 
Introduktionsprogrammet 
på Ale gymnasium genomgå 
Star for life-programmet. De 
blir därmed först ut av Ales 
skolor.

Nästa steg blir att införa 
arbetssättet på samtliga hög-
stadiekolor i kommunen. 

Star for life är en del i 
kommunens arbete med 
sociala investeringar och 

– Star Choir of Africa lyste upp i Nödinge
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Körledaren Thandiwe Mazibuko inspirerade ungdomarna till 
att våga satsa på sina drömmar.

Star for lifes generalsekre-
terare Sam Olofsson.

Många aleelever tog chansen att sjunga på både afrikanska 
och engelska i den färggranna kören. 

Mia Odlöw och Pernilla 
Sandgren var coacher.

Linus Fogel sjöng "Africa" 
med Thandiwe Mazibuko.

Göran Rudbo från Triple and 
Toach med musikkollegan...

De sydafrikanska rytmerna lyfte taket i Ale gymnasiums De sydafrikanska rytmerna lyfte taket i Ale gymnasiums 
idrottshall förra tisdagen. idrottshall förra tisdagen. 

...Ken Wennerholm backade upp kören med enastående ...Ken Wennerholm backade upp kören med enastående 
musik- och sånginsatser. musik- och sånginsatser. 
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