Sökes: unga talanger
Är du mellan 13 och 20 år, bra på att dansa, sjunga, jonglera eller något annat
som passar på en scen? Då är du efterlyst till årets talangtävling Stage 09. Sista
anmälningsdag är den trettonde mars och ett fint pris ligger i potten.
- Det är inte bara att man når en final, man får chans att visa upp sig på
olika ställen, säger Elisabeth Andersson, fritidsgårdschef.
Vinnaren i Stage 09 blir korad till årets Norrköpingsstjärna och får uppträda i
olika evenemang under året, bland annat Kulturnatten, Augustifesten och
Cityhandlarnas marknadsafton.
- Man blir som fröken Sverige i ett år. Man ska synas så mycket som möjligt i
Norrköping, säger Micaela Cardenas, projektledare.
Den som vinner får också marknadsföringshjälp i form av bland annat en
hemsida, studiobilder och den som gör musik får spela in en demo.
Stage 09 är ett samarbete mellan Kultur- och fritidsnämnden, Hyresbostäder
och fritidsgårdarna. Kommunen har tidigare arrangerat talangtävlingar för
ungdomar men inte tillsammans med fritidsgårdar.
- Nu har vi valt en entreprenör som ligger oss varmt om hjärtat, säger
Håkan Karlsson, programsekreterare.
- Vi kommer få med fler ungdomar, säger Dallas.
Talangtävlingen Stage 09 kommer bestå av sex deltävlingar i olika delar av
Norrköpings kommun. Första deltävlingen tar plats i Hagagymnasiets aula
den 27 mars. Borgsmo- och Åby fritidsgård är också planerade arenor för
tävlingen men alla platser är ännu inte klara.
Häftig final
- Finalkvällen ska bli spektakulär. Vi ska titta på artister för att få extra
dragplåster. Eventuellt blir det vinnare från förra årets talangtävling och Next
3, säger Dallas.
Finalen kommer äga rum i Borgen på Valborgsmässoafton under Drömnatten
som är en drogfri tillställning.
- Man kan softa i parken, titta lite på tävlingen eller åka karusell. Det är den
snurrighet som kommer tillåtas, säger Dallas.
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