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NÖDINGE. Dåtid och nu-
tid i en härlig blandning.

Kulturskola 50 år med 
en jubileumskväll.

En helt fullsatt tea-

ett alldeles strålande 
arrangemang.

Enhetschef Lisa Haeger 
hälsade välkommen sedan 
inledningstalade både kom-
munfullmäktiges ordföran-
de, Inga-Lill Andersson 
(S), som bland annat lyfte 
fram det tidigare vänorts-
samarbetet där Ales dåvaran-

de Musikskola medverkade 
i flera musikskoleprojekt. 
Kultur- och fritidsnämndens 
ordförande, Anders Rollins 
(S), passade också på att säga 
några väl valda ord innan 
konserten kunde ta sin bör-
jan.

Temat för kvällen var 
kopplat till kulturskolans 50 
levnadsår. På scenen med-
verkade ett 80-tal elever. 
Kulturskolans bildelever 
hade gjort många underbara 
målningar till fonden som 
varierade till musiken och 
teatern.

Nytt var att kulturskolans 
teaterelever medverkade i 
korta scener. De gestaltade 
de olika decennierna på ett 
roligt och snyggt sätt som 

även knöt samman musikin-
slagen.

– Vi försökte göra många 
gemensamma och ämnesö-
verskridande nummer så att 
många av våra elever fick 
uppträda, säger pedagog Eli-
nor Emilsson.

Publiken bjöds på en 
blandad repertoar av låtar 
och musikstilar – piano, fiol, 
celli, slagverk, gitarrensem-
ble och även lite blås fanns 
representerat.

– Sedan blev det ock-
så mycket både solo- och 
körsång, berättar Elinor 
Emilsson.

För den som är intresse-
rad av att ta del av Ale Kul-
turskola 50 år pågår just nu, 
och en vecka framåt, en ut-
ställning på biblioteket i Nö-
dinge. Här finns bilder med 
tillhörande texter från 1967 

och framåt, som beskriver 
verksamheten.

En tidslinje med bilder 
hänger på glasväggen och 
inne i biblioteket finns en 
skärm med mycket foton 
där vi hoppas många, både 
föräldrar och tidigare elever 
eller pedagoger får en nos-
talgitripp.

– Med hjälp av David 
Rydén och personalen på 
daglig verksamhet så har vi 
även kunnat ta fram en film 
med diverse klipp från våra 
tidigare instrumentvisnings-
föreställningar som vi bru-
kade ge alla skolelever i åk 3.

För Elinor Emilsson själv 
var tisdagens jubileumskon-
sert ett av de sista offentliga 
framträdande i Ale Kultur-
skolas regi.

– Det stämmer. Efter 19 
år i kommunens tjänst går 

jag nu vidare. I januari till-
träder jag en tjänst som mu-

sikpedagog inom Svenska 
kyrkan i Lerums församling.

Ale Kulturskola bjöd på en storslagen jubileumskväll i Ale Kulturrums teatersalong.

Ett av många bejublade sångnummer. Närmast kameran är från 
vänster: Vide Palmgren-Berisson, Alicia Carlsson och Agata 
Smarkus

Vem där? Maryam Khodadadi är en av många elever i Ale Kul-
turskola.

”Låtsas som det regnar”. Solosång av Leona Arleij.

Strålande jubileumskväll
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