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NÖDINGE. Förra 
året vann The Jocals 
Alerocken.

2014 ser ut att bli 
ännu bättre, bandet 
är nu framme i UKM:s 
riksfi nal.

– Jättekul, vi kommer 
öva mycket och ser 
fram mot spelningen, 
säger Josefi ne Wenner-
lund.

UKM – Ung kultur möts – 
arrangeras i fl era etapper, lo-
kalt i en eller fl era kommu-
ner, regional nivå och till sist 
får några utvalda mötas i en 
riksfi nal som denna gång av-

görs i Halmstad, 14-17 juli.
– Vi har ställt upp med vår 

egna låt ”Smile” och lyckats 
ta oss vidare steg för steg. 
Nu är det fi nal och självklart 
känns det väldigt spännande, 
berättar Josefi ne Wenner-
lund.

The Jocals spelar i in-
diepop-genren som påmin-
ner en del om Håkan Hell-
ström – fast lite mer pop.

– Ja, faktiskt, men vi har 
hämtat mycket inspiration 
från Hellström.

Efter att ha gått vidare 
från den lokala UKM-festi-
valen som Ale och Kungälvs 
kommun arrangerade ihop 
väntade uppträdande i regi-

onfestivalen i Alingsås. The 
Jocals reste hem utan att ha 
fått besked om någon fort-
sättning.

– Plötsligt stod det bara 
där på hemsidan. Det var 
helt underbart. Nu försöker 
vi utveckla låten lite till fi na-
len. Vi försöker lägga några 
nya stämmor. Just nu längtar 
jag bara till juli, hälsar Josefi -
ne Wennerlund.

The Jocals består av fyra 
tjejer i årskurs åtta som ur-
sprungligen är från Alafors. 
Två av dem går i Ahlafors 
Fria skola och två på Himla-
skolan.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

STARRKÄRR. Vilken fan-
tastisk inramning!

Den första fi olstäm-
man i Prästalund gavs 
precis de förutsättning-
ar som arrangören hade 
hoppats på.

– Tack alla som gjort 
detta möjligt, nu låter 
vi musiken fl öda, sade 
Ellinor Emilsson när hon 
hälsade välkommen.

Söndagens fi olstämma i 
Prästalund föregicks av en 
workshop på lördagen med 
elever från Ale Kulturskola, 
men även ungdomar från 
Kungälv och Floda.

– När eleverna vaknade på 
morgonen var de så spelsug-
na så att det kliade i fi ngrar-
na på dem. Det var lika bra 
att sätta igång direkt, förkla-
rar initiativtagaren Ellinor 
Emilsson från Ale Kultur-
skola.

Solen sken och tempera-
turen var perfekt. Besökarna 
till hembygdsgården njöt i 
fulla drag, många tog en fi ka 
i den vackra omgivningen 
samtidigt som de lyssnade på 
fi nstämda toner från scen.

– Fantastiskt! Bättre än så 
här blir det inte, konstate-
rade Inga-Britt Karlbom, 
ordförande i Starrkärr-Ki-
landa Hembygdsförening.

Nationaldagsfi rande och 
midsommarfi rande är årli-

gen återkommande aktivite-
ter i Prästalund. Frågan är 
om vi inte såg en ny tradition 
skapas på Mors dag?

Hembygdsföreningen sålde lotter och några hade turen att 
vinna…

Fiolspelande elever som visade upp sina färdigheter i fagra Prästalund.

The Jocals skördar nya framgångar. Elin Jensen, Åsa Marmkvist, Demi Gustavsson och Josefine 
Wennerlund är vidare i UKM och kommer i juli att få medverka i riksfinalen i Halmstad.
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– Fiolstämma blir tradition?

Musiken 
fl ödade i 
Prästalund
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– Klara för riksfi nalen i UKM
The Jocals framgångar fortsätter

 Musikeleverna och dess lärare 
 spelade Äppelbo gånglåt då de 
 tågade till Prästalund. 


