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NIBE HJÄLPER DIG ATT SOVA GOTT!
Vår nya bergvärmepump har alla de egenskaper du kan drömma om.

SMART –  En varvtalsstyrd pump som anpassar sig automatiskt till husets effektbehov,
  resultatet blir ett jämnt inomhusklimat.

STARK –  Imponerande effektiv och energisnål.

TRYGG –  Integrerad varmvattenberedare med marknadens bästa årsvärmefaktor.

TYST –  Värmepumpen är tystgående och har utrustats med maximal ljuddämpning.

NIBE F1255 är med sin unika teknik det självklara valet för en tryggare vardag 
och en god nattsömn. Dessutom kan du fjärrstyra den med din smartphone/surfplatta.

*Läs mer om den nya tekniken på www.nibe.se/1255

INVERTERSTYRD*

GÖTEBORG ETB Värme AB 031-704 23 60

N-Center AB 031-742 35 60  Rörpac AB 031-44 10 30

Svensk Kylservice i Göteborg AB 031-82 48 18 Vuab 031-340 07 40

KUNGÄLV Klimatteknik i Väst AB 0303-24 61 80

Välkommen till vår utställning  

på Utmarksvägen 18 i Kungälv

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

M
VI LEVERERAR OCH MONTERAR!

www.kungalvssolskydd.se

NÖDINGE. Alla bär vi på 
drömmar.

Däremot kan de se 
olika ut.

Kyrkbykören beskrev 
detta i sin musikal ”I 
have a dream”.

I torsdags var det premiär 
för Kyrkbykörens årliga mu-

sikal i Ale gymnasium. Det 
var femtonde året som Mia 
Odlöw lät högstadieeleverna 
sätta upp en föreställning.

– Det är lika roligt varje år, 
att se eleverna svetsas sam-
man och blicka fram mot ett 
gemensamt mål. 

Temat för årets musikal var 
drömmar. Publiken fi ck möta 
ett antal personer med olika 
drömmar. Någon uttryckte 
önskan om att bli sångerska, 
en annan hade längtan att bli 

kock medan drömmen för 
vissa bara var att överleva.

– Vad kan hjälpa oss att 
uppfylla våra drömmar, vad 
kan hindra oss och vad hän-
der om vi inte har någon 
dröm? 

Nervöst men roligt
Inledningsnumret med ”I 
have a dream” gör nedslag på 
olika individer som alla bär 
på en dröm. Vi får lyssna på 
ett fantastiskt gitarrspel sig-
nerat Josefi ne Karlsson.

– Jag har spelat fel tidiga-
re, men den här gången gick 
det bra, förklarade Josefi ne 

som pustade ut efter premi-
ären.

– Nervöst men samtidigt 
väldigt roligt.

Det är en blandning av 
rock och mer fi nstämda vi-
sor. ”Somliga går med tra-
siga skor” framförs på ett 
briljant sätt av Jenna Ny-
man med Josefi ne Karlsson 
återigen vid gitarren. I det-
ta nummer ser vi en tiggare 
som vädjar om en slant, men 
folk går förbi och väljer att 
inte se. Den unga miljöakti-
visten med budskapet ”Räd-
da världen” för dock glada 
tillrop och pengar i sin in-
samlingsbössa.

– Vad är det för mekanis-
mer som styr hur vi väljer 

att skänka pengar? Varför 
är det okej att stoppa i en 
bössa men inte i en annan? 
Musikalen tar upp en hel del 
intressanta frågeställningar, 
säger Mia Odlöw.

I en ensemble på drygt 
20 elever är två killar. En av 
dem är Mahan Zirdehi vars 
dans får publiken att jubla.

– Jag är självlärd. Jag lyss-
nar mycket på musik och gör 
egna danser, berättar Mahan.

Avslutningen bär samma 
toner som inledningsnumret 
– ”I have a dream”. Budska-
pet är tydligt.

– När dagen blir natt är 
vi alla människor med sam-
ma längtan, men med olika 
drömmar…

– Kyrkbykören 15-årsjubilerade

Drömlik konsert 
i Ale gymnasium

Jenny Nyman gjorde en suve-
rän tolkning av ”Somliga går 
med trasiga skor”.

Johanna Lundmark, Isabelle Rohdin Krantz och Madeleine Köhler, tre av Kyrkbykörens duktiga 
sångfåglar.

Kyrkbykören 15-årsjubilerade med musikalen ”I have a dream”. 

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Gaziza Maloudi sjunger led-
motivet ur Fame med Mahan 
Zirdehi sittandes framför sig.


