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JENNIE ELONSSON, INGELA FRIBERG M FL
PIANO: SIMON WESTMAN

DIRIGENT: JACK SVANTESSON
DET BLIR JAZZ, GOSPEL, MUSIKALER M.M.

MEDVERKANDE ÄR:

MED ROSE-MARIE SIMONSSEN

PEORIA 
JAZZBAND

NÖDINGE. Det blev en fi nal som hette 
duga.

Avslutningskonserten med musik- 
och esteteleverna på Ale gymnasium 
höll högsta klass.

– Så synd att en sådan här fi n skola 
ska slå igen. Vi har haft tre fantastis-
ka år, säger en av eleverna, Amilia 
Häger.

Musik- och esteteleverna har som tradition att 
bjuda på en vårkonsert för sina skolkamrater. 
Det här året utgjorde inget undantag, men se-
dan är det slut.

– Ale gymnasium har varit en suverän skola 
på alla sätt. Jag säger det inte för att göra re-
klam, eftersom skolan ändå ska stänga. Det är 
dock tragiskt att det inte blir någon mer gym-
nasieverksamhet i dessa lokaler, säger Amilia.

Amilia Häger stod på scenen vid ett fl ertal 
tillfällen under konserten och lät sin vackra 
röst ljuda ut över salongen. Bland annat blev 
det ett par sångnummer ihop med kompisarna 
Julia Berg och Sara Löfqvist som tillsammans 
bildar gruppen Chasing minutes.

– Vi startade vårt band i början av den här 
terminen. Popballader är den genre som vi 
spelar och sjunger mest, berättar Julia.

På torsdagens konsert hade de premiär för 
sin egenkomponerade låt – Make my way. Pu-
bliken tycktes uppskatta vad de fi ck höra.

– Alltid kul när man får positiv respons.
I fredags age-

rade dessutom 
Chasing minutes 
förband till själv-
aste Streaplers, 
som spelade upp 
till dans i Med-
borgarhuset.

– Häftigt, 
tyckte tjejerna 
som kvällen till 
ära hade gjort en 
egen tolkning av 
”Vad har du un-
der blusen Rut?”. 

Torsdagens konsert bjöd också den på en 
storslagen epilog då samtliga elever stämde 
upp i Petra Marklunds ”Händerna Mot Him-
len”. Det var storslaget!

JONAS ANDERSSON

Julia Berg, Amilia Häger och Sara Löfqvist bildar bandet Chasing minutes.

 Elin Larsson framförde 
 ”Kärleksvisan” av Sara 
 Dawn Finer. 

Storslagen avslutning i Ale gymnasium
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Ett stort tack till alla som bidrog till 
insamlingen för Världens Barn under 
2013! Ale hade vid årets slut fått ihop 
sammanlagt 132 999 kronor.

Den stora insamlingen är i mitten 
av oktober varje år och då räknar vi 
ihop vad vi har fått in, men dessutom 
uppskattar vi hur mycket vi tror att vi 
får in under resten av året. Vår samord-
nare från Göteborg ringde (12/10) och 
sade att Ale kommun fått ihop 123 719 
kronor.

I den summan ingår bland annat 
följande:

Bössinsamling              47 210
Loppis                            4 618
Starrkärrskretsen          5 000
Skepplandakretsen         5 000
Smyrna Secondhand    11 674
Kupan Röda Korsets
secondhand                   23 355
Företagsannonser           6 000
Gospelgalan
(inkl. kaféet)                13 199

Till vår stora glädje fi ck vi in ytterligare 
drygt 9 000 kronor efter den tolfte ok-
tober. Dessa pengar fi ck vi bland annat 
in vid en konsert i Alafors, en konsert i 
Starrkärrs kyrka , kaffeservering vid två 
teaterföreställningar på gymnasiet och 
insamlingsbössor.

När allt räknades samman vid årets 
slut så blev det otroliga 132 999 kronor.

Ett stort tack för alla bidrag till Värl-
dens Barn-insamlingen 2013!

Världens Barn i Ale

132 999
kronor till 
Världens Barn

Söndag 30 mars kl 15

Onsdag 19 mars kl 19.00
Söndag 23 mars kl 18.00

Onsdag 26 mars kl 19.00
Söndag 30 mars kl 18.00

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

 Sebastian Melin Nordberg och Fredrik 
 Milder ur gruppen Backlights. 
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