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SLUTA VEVA!
Vid köp av vikarmsmarkis får  

du köpa en motor för 

endast 900:-
Ord pris 2900:- Gäller t o m 31/3

VI LEVERERAR OCH MONTERAR ALLT VI SÄLJER! 
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Utmarksvägen 18.  Tel 0303-644 96 Öppet: Mån-tors 14-18,  fre 14-16

www.kungalvssolskydd.se

Kungälv, Kareby. Tel. 0303-22 20 01 

Öppet Mån-fred 10-18, Lörd 11-15

www.karebybil.se
Mitsubishi köper man hos

Ett inlägg betyder så mycket!

ALLT
hänger
IHOP!

Har du ont och inte riktigt 
vet varför? Felställningar i 
fötterna kan skapa smärtor 
på ställen man minst kan ana.
Kom in till oss så kontrollerar 
vi din fot/benställning och ser 
vad vi kan göra för DIG.

 

Utmarksvägen 20, KUNGÄLV. Tel. 0303-24 62 50  |  www.imeo.se

på skor vid 

köp av inlägg
Gäller t.o.m. 
31/3 2014

20%rabatt

NÖDINGE.  Ale har 
begåvats med ett nytt 
band, The Angels.

Kärnan består av 
trummisen Jörgen 
Hansson och vokalisten 
Frida Schneider.

Tisdag 13 maj blir det 
scendebut när Spotlight 
arrangeras med talang-
er från daglig verksam-
het.
Sikta mot stjärnorna var 
ett årligt återkommande 
arrangemang, där de med-
verkande från kommunens 
dagliga verksamheter bjöd 
på storslagen underhållning. 
Nu har det varit ett uppehåll 
och suget efter något nytt är 
påtagligt. När Mediaverkstan 
flyttade in i Ale gymnasium 
utköades samarbetet med 
Ale Fritid och de resurser 
som finns tillgängliga i Ale 
gymnasium har öppnat nya 
dörrar.

– Det finns behov av att 
få visa upp vad man kan och 
våra diskussioner har till slut 
landat i ”Spotlight”. Det blir 
en kväll där medverkande får 
chansen att uppträda på sto-
ra scenen, men det kommer 
också vara möjligt att ställa ut 
alster som man kanske till ex-

empel har målat, säger David 
Rydén.

Jörgen Hansson och Frida 
Schneider på Mediaverkstan 
har ett brinnande intresse för 
sång och musik. Nu har de 
bildat bandet The Angels och 
repeterar redan flitigt.

– Jag ser mycket fram mot 
arrangemanget. Att sjunga 
är mitt liv och att få göra det 
ihop med Jörgen känns fan-
tastiskt. Han är inte bara en 

duktig musiker, utan körar 
också väldigt bra, berättar 
Frida.

– Jag har spelat mycket 
keyboard, men i The Angels 
tar jag hand om trummorna. 
Vi kommer främst att repa in 
ett antal covers, det är det pu-
bliken gillar mest, säger Jör-
gen Hansson.

Spotlight ska ge fler ung-
domar i kommunen en chans 

att synas och Frida drömmer 
redan om en fortsättning.

– Helst skulle jag vilja att 
vårt band får chansen att 
uppträda på Ale Torg. Att få 
spela inför en riktigt stor pu-
blik och visa vad vi kan hade 
varit suveränt, menar hon.

Ett första informations-
brev har nu gått ut till alla 
som finns inom daglig verk-
samhet. Tanken är att väcka 
ett intresse för att senare 

samla ihop alla förslag som 
kommit upp. Exakt vad Spot-
ligh kommer att innehålla är 
som sagt ännu inte bestämt.

– Nej, det är upp till del-
tagarna, men vi hoppas på en 
ordentlig bredd både på och 
utanför scen, säger David 
Rydén.

Ale Fritid är med och stöt-
tar arbetet.

– Det finns mycket spän-

nande teknik i huset. Möjlig-
heterna att repetera är goda 
och vi försöker hjälpa till 
med det vi kan. Tanken är att 
fortsätta utveckla samarbetet 
mellan Ale Fritid och daglig 
verksamhet, säger fritidsleda-
re Jonas Ekstrand och skick-
ar samtidigt ut en förfrågan.

– Vi söker just nu en kon-
ferencier som kan hålla ihop 
trådarna och presentera våra 
medverkande. Det är bara att 
höra av sig om man är intres-
serad eller har förslag på en 
lämplig person.

Det är knappt tre måna-
der kvar och för att komma 
väl förberedda till Spot-
light-eventet kommer de 
som vill att få chans att öva 
under ”arbetstid”.

– I den mån det är möj-
ligt att kombinera med det 
dagliga arbetet kommer vi 
att stötta även dagtid. Det 
får växa fram. Vad vi vet idag 
är att de som ska uppträda 
kommer att få chansen till 
ett genrep dagen innan. När 
vi körde Sikta mot stjärnorna 
var publikintresset mycket 
stort och denna gång kom-
mer vi nog att ha förköp för 
att de som kommer verkligen 
ska veta att de får plats.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Spotlight ska få fler i rampljuset

Snart i rampljuset. Spotlight är arbetsnamnet på ett nytt kulturevenemang med deltagare från daglig verksamhet. Här ses Fernando 
Caceres, Angelica Andersson, Jonas Ekstrand, Jörgen Hansson, Frida Schneider och David Rydén.
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