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NÖDINGE. Med en re-
pertoar som sträckte 
sig från Miley Cyrus 
till Bob Dylan lyckades 
Ale gymnasiums mu-
sikelever täcka in det 
mesta under onsdagens 
konsert.

Med stor inlevelse 
och känsla bjöd de på 
en bejublande föreställ-
ning. 

Från egenskriven hårdrock 
av alebandet Backlights till 
spröda ballader och klassiska 

hits från glammiga decen-
nier. 

Bredden fanns där, likaså 
fingertoppskänslan och att 
musikeleverna hade förbe-
rett sig noggrant rådde det 
inga som helst tvivel om. 

Bland de utvalda låtarna 
hördes covers på rykande ny 
musik, som ”Wrecking ball” 
med Miley Cyrus som fram-
fördes av Natalia Anders-
son och Dorcas Tabita.

Den gamla Pearl Har-
bour-klassikern ”There 
you’ll be” med Faith Hill 
sjöngs finstämmigt av Elin 

Larsson och Julia Berg.
Tillsammans med musik-

läraren Martin Svensson 
bjöd Sebastian Norberg-
Melin och Filip Teibl på 
Bob Dylans rebelliska ”The 
times are a-changin”.

Genomgående för hela 
föreställningen var ett impo-
nerande samspel, en nog-
grant sammansatt repertoar 
och ett musikaliskt gäng som 
gav allt på scenen. 

Låten ”Jag finns kvar” 
med Amilia Häger och 
Sebastian Norberg-Melin i 
spetsen trollband publiken 

innan svängiga ”One way or 
another” fick sätta punkt för 
elevernas konsert.

För de som missade ons-
dagens konsert ges ett nytt 
tillfälle redan den 15 novem-
ber, då det bjuds på en reu-
nionkonsert med före detta 
musikelever. 

HÖSTLOVS-
AKTIVITET!

Repslagarmuseet 0303-74 99 10
www.repslagarbanan.se

”Slå rep med Bernt”
Tors 31/10 och fre 1/11 kl 11-14

Fri entré för barn och ungdom
Materialkostnad 30 kronor

www.repslagarbanan.se

Alla barn  
bjuds på 
saft och
 bulle!!

På begäran presenterar Teaterföreningen i Ale

VIER BRILLEN
Den gula visgruppen från Hisingen

Vuxen 100 kr
Ungdom 50 kr 
Biljetter säljs på  
Ale bibliotek, Nödinge 
0303-33 02 16 

TEATERN, ALE GYMNASIUM
TOR 21 NOV KL 19

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Hög klass på musikelevernas konsert
Showen som hade allt

Elin Larsson, Sebastian Norberg-Melin, Julia Berg, Amilia 
Häger, Oscar Holl och Sara Löfkvist berörde publien.

Hårdrocksbandet Backlights fi rade Halloween i förväg…

Jonny Mauritzen tillsammans med läraren Martin Svensson 
spelade musik från 1700-talet. 

Elin Larsson och Julia berg sjöng There you’ll be ur fi lmen 
Pearl Harbour. 


