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NÖDINGE. Sabahudin 
Sabani är bara 19 år, 
men har redan gjort fler 
musikaler än det går att 
hålla räkning på.

Lagom till Vaknas 
10-årsjubileum är det 
premiär för ”Aim for the 
top” med dansare från 
framför allt Göteborg.

– Men huvudrol-
len spelas av Sandra 
Poswiatowska från 
Nödinge och det här är 
en föreställning som jag 
hoppas ska inspirera 
ungdomar att förverkli-
ga sina egna drömmar, 
säger Sabi.

Det är få som förknippas så 
mycket med Vakna som Saba-
hudin Sabani, mest känd som 
Sabi. Tidigt knöt han värde-
fulla kontakter och genom 
det drogförebyggande arbe-
tet i Ale har han sökt stöd för 
sina idéer. Det har framför allt 
handlat om att få möjlighet att 
genomföra musik- och dans-
föreställningar.

– Sabi har varit ett föredö-
me och en god ambassadör 
för ungdomar som vill något. 

Hans föreställningar har en-
gagerat många ungdomar i 
Ale, därför var det självklart 
för oss att försöka göra något 
ihop med honom nu när Vak-
na firar 10 år. Det känns väl-
digt roligt att vi nu kan pre-
sentera en ny föreställning, 
säger Thomas Berggren, 
drogförebyggare i Ale kom-
mun.

Eget klädmärke
Sabi har läst på Schillerska 
gymnasiet i Göteborg och tar 
studenten i vår, men i kom-
bination med sina studier 
har han också utvecklat ett 
eget klädmärke, ”Sabi”. Hans 
blogg var länge också en av 
Sveriges största ungdoms-
bloggar, men populariteten 
skapade också avundsjuka och 
fiender. Trakasserierna och 
förtalet på nätet efter en fel-
aktig nyhetsartikel i en större 
morgontidning höll på att 
knäcka Sabi.

– Jag har gått igenom en 
mycket tuff period. Över en 
natt förlorade jag 5000 fans 
på min Facebooksida och mitt 
varumärke förstördes helt. Nu 
är jag på väg tillbaka och bland 
annat tack vare möjligheten 
att göra den här dansmusika-
len har jag hittat ny kraft, be-
rättar Sabi för lokaltidningen.

Just nu pågår intensiva re-

petitioner för att få de sista 
pusselbitarna på plats inför 
premiären i Ale gymnasium 
den 18 maj. 20 dansare med-
verkar i föreställningen och 
minst lika många finns bakom 
scen. Totalt blir det tio vis-
ningar.

Tydligt budskap
– Aim for the top bygger på 
ett manus som jag skrev 2008 
tillsammans med manusför-
fattarna Nashwa Elazab och 
Emelia Hansson och bud-
skapet är tydligt. Du måste 
vakna för att kunna förverk-
liga dina drömmar, men att 
du aldrig får sluta tro utan 
ständigt blicka framåt och se 
möjligheterna. Det är en ren 
dansföreställning, där koreo-
grafin berättar det som repli-
kerna annars hade förmedlat. 
Det har inte varit alldeles en-
kelt, men vi har fått ihop det 
och det ska bli kul att se hur 
föreställningen mottas. Ener-
gi saknas i alla fall inte, lovar 
Sabi.

Själv har han redan målet 
klart för sig.

– Ja, jag känner mig klar 
med Sverige och Europa nu. 
Så fort jag kan drar jag vidare 
till Florida för att få jobb som 
koreograf.

Är det någon som vågar tro 
att han inte lyckas?

– I maj är det premiär för ”Aim for the top”
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Aim for the top. I Vaknas jubileumsföreställning medverkar bland andra Sandra Poswiatowska, 
Andrea Poth, Sabi Sabahudin och Elias Holm.
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Det är vi
som är
Axelssons!

Praktiskt och 
bekvämt boende!

Välkommen till Kärrvägen och detta optimalt planerade 
radhus som är perfekt för den lite mindre familjen! Här är 
mycket gjort såsom nyare kök, fasad och fönster. Isolerat 
förråd och garageplats i länga. Ett praktiskt och bekvämt 
boende. Välkommen på visning! 108 kvm. 

Pris 1.475.000:- som utgångspris
Visas 24/4. 
Kärrvägen 68.
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Högt och  
fritt läge!

Välkommen till detta hus med perfekt lantligt läge strax 
utanför Skepplanda! Högt och fritt med altan i bästa 
solläge. Nytt kök 2009. Hel källare med gott om plats för 
hobby och förvaring. Ett mycket prisvärt och trivsamt 
boende på landet. Välkommen  72+68 kvm. 

Pris 1.295.000:- som utgångspris.
Visas 27/4. 
Ryk Backebo 325.
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Underbart 
boende på landet!

Välkommen till detta otroligt charmiga hus med perfekt 
lantligt läge strax utanför Lödöse! Huset är mycket 
välskött men lämnar ändå utrymme för egen prägel. 
Härliga utrymmen med plats för hela familjen. Isolerat 
garage samt carport. Högt belägen med trivsam utsikt. Ett 
hus som måste ses och upplevas på plats! 122+70 kvm. 

Pris 1.475.000:- som utgångspris 
Visas 27/4. 
S:t Pders Älekärr 112.
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se
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Sabi vill inspirera unga i Ale
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