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NÖDINGE. Festival-
borgsarrangören har 
varit van med att slå 
publikrekord.

Så blev det inte i år.
”Bara” 450 ungdomar 

befann sig i Ale gymna-
sium när Medina släppte 
loss.

Det drog fria ungdomseve-
nemanget Festivalborg ar-
rangerades för åttonde gång-
en i Ale gymnasium. Något 
nytt publikrekord blev det 
däremot inte denna gång. 
Reprisen av förra årets suc-
céartister Medina lockade 
bara hälften så många som i 
fjol.

– Vi får självklart ta lär-
dom av årets arrangemang 
och utvärdera tillsammans 
med ungdomarna om varför 
vi inte riktigt lyckades locka 
lika många som förra året. 
Ändå ska vi komma ihåg att 

450 aleungdomar har varit 
här och haft en fantastiskt 
roligt kväll, säger projektle-
dare Thomas Berggren.

Artisterna Sami Rekik 
och Ali Jammali som till-
sammans bildar den popu-
lära hip-hopduon Medina 
stortrivdes hur som helst på 
scenen.

– Ni är fantastiska, ni kan 
ju texterna bättre än oss!

Uppe i caféet hade en 
särskild scen byggts upp 
och här spelade lokala band. 

Längre bort i gymnasiet gavs 
fotbollsentusiaster möjlighet 

att se champions league-
matchen mellan Chelsea och 
Atletico Madrid.

– Ett brett program ska-

par möjlighet att locka fl er, 
men vi måste kanske fundera 
på hur vi kan återge arrang-
emanget en riktig lyskraft 
och bli en ännu tydligare 
attraktion, avslutar Thomas 
Berggren.

I samband med Festival-
borg delades också tre ung-
domsstipendier ut. Till goda 
föredömen utsågs Pyssel-
klubben i Nödinge, Hanna 
Johansson och Isabella An-
dersson (läs mer om detta på 
annan plats).

Svalt intresse för Medina
– Inget 
rekord för 
Festival-
borg i år

Hip-hopduon Medina är enormt populära, men lockade bara hälften så många som i fjol när årets Festivalborg ägde rum.

I väntan på Medina. Caroline Lindberg, Adrian Bujak, Rebecca 
Björck och Emelie Johansson hängde på Festivalborg och vänta-
de tåligt på kvällens stora artist.

Lokala band uppträdde. Här ses Älvängenbandet Two Faced med sångerskan Nina Assadi i fron-
ten.

Medina.
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Ändå ska vi 
komma ihåg att 
450 aleungdo-
mar har varit 

här och haft en fantas-
tiskt roligt kväll.
THOMAS BERGGREN


