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Saint Ouen delar stadsgräns med Montmartre och på 
Holiday Inn Saint Ouen bor man nära alla höjdpunk-
ter i konstnärskvarteret – som utsiktspunkten vid 
Sacré-Coeur, bodarna på Place du Tertre där Picasso 
en gång slog sig ned samt nattlivet vid Moulin 
Rouge. Från hotellet är det dessutom endast 700 
meter till metrostation Porte de Saint Ouen som har 
en direkt linje in till hjärtat av städernas stad. Stig av 
på Concordeplatsen och gå på den världsberömda 
Champs-Élysées eller ned till Seine där man kan 
strosa längs floden hela vägen till Eiffeltornet. 

Holiday Inn Garden Court Porte de Saint Ouen

Hotellet har restaurang, bar, hiss, TV-rum, p-gara-
ge samt utomhus parkering mot avgift. Alla rum 
badrum, hårfön, aircondition, radio, telefon, trådlös 
internetförbindelse, satellit-TV och pay-TV.

Ankomstdatum:
Mars: 2. 9. 23. 30.
Nov: 2. 9. 16. 23. 30.
Dec: 7. 14.
Samt valfri ankomst i 
perioden 13.7.-24.8.2007.

Pris per. pers. i dubbelrum 699:-
3 dagars semester på 3-stjärnigt hotel 

i Paris-förstaden Saint Ouen

• 2 övernattningar
• 2 x frukost

Barnrabatt:
(v. 2 betalande vuxna): 
Max. 1 barn 0–5 år 
gratis i förälders säng.

Kör-själv-resor med
Som läsare av Alekuriren får du dessa speciella läsar-
erbjudande. Upplys reskoden vid beställning 
- så får du automatiskt rabattpriset.

Paris – Saint Ouen

Kroen i stationsbyn Tylstrup i det nordliga Danmark 
har sedan 1644 legat som en naturlig mötespunkt 
norr om domkyrkobyn Ålborgs liv och leverne. I 
dag är de vägresande utbytta med livsnjutare som 
utnyttjar kroens goda traditioner och trevliga ramar 
med ett par avslappnande dagar under den höga 
himlen på toppen av Danmark. Den gamla kungligt 
privilegerade kro har inte mindre än 8 golfbanor 
inom en radie av en halv timmes körning – t. ex 
ligger en av Danmarks nya och kanske bästa golfan-
läggning i Brønderslev (13 km), och Blokhus banor 
kan kombineras med promenader vid det brusande 
Vesterhavet.

Tylstrup Kro
Tylstrup Kro är restaurerat med respekt från den 
ursprungliga stilen och inrett med originell krostuga, 
restaurang, lobby med öppen spis, tv-rum, gårdträd-
gård/terrass samt lekplats. Alla rum finns i kroens 
tillbyggningar och har eget badrum, telefon, radio 
och tv.

Ankomstdatum:  
Ankomst torsdagar i 
perioden fram till 14.6.2007 
och 23.8.-22.11.2007.
Påsklov: Det är valfri ankomst 
i perioden 29.3.-6.4.2007.

Pris per. pers. i dubbelrum 1.249:-
4 dagars semester på 

historisk 3-stjärnig kro i Tylstrup

Krosemester i Danmark

www.happydays.nu ...eller ring: 020 79 33 84  
Öppet vardagar kl. 8.00 - 15.30

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

BESTÄLL NU PÅ:

        Teknisk arrangör:

Enkelrum kr. 1.849:-. Vuxen i extrasäng kr. 999:-.
Avbeställningsskydd: Pr. vuxen kr. 65:-. Pr. barn kr. 45:-.

Enkelrum kr. 1.249:-. 
Extra dygn m. frukostbuffé kr. 399:-.
Avbeställningsskydd: Pr. vuxen kr. 45:-. 

Barnrabatt:  
Max. 1 barn 0-5 år 
gratis i förälders 
säng. Max. 2 barn 
6–14 år ½ pris i 
förälders rum.

Barnrabatt: v. 2  betalande vuxna. Expeditionsavgift kr. 60:-.

• 3 övernattningar
• 3 x Frukostbuffé
• 1 x 2-rätters middag/buffé 

fredag kväll
• 1 x 3-rätters lyxmiddag 

lördag kväll
• 10 % rabatt på green-fee

Möjlighet för ankomst fredagar i 

perioden 6.4.-6.7.2007 samt 31.8. 

och 26.10.2007 – pris kr. 849:-.

Nu på onsdag blir det barn-
teater i Medborgarhuset, 
Alafors. Älvsborgsteaterns 
barnföreställning ”När Åkes 
mamma glömde bort” är en 
dramatisering av Pija Linden-
baums bok med samma namn. 
En sprudlande, dansande tea-
terlek där dansen inte bara är 
”insprängd mellan replikerna 
utan får plats med egen tid, 
energi, mening.” (GP).

En morgon är allting an-
norlunda. Åkes mamma har 
inte bråttom. Hon säger inte 
åt Åke att han ska sluta leka 
med maten och hon har glömt 
hur man tar sig till jobbet. 
Åkes mamma har blivit en 
drake! Med en livslevande 
drake kan man gå på zoo och 
leka i parken men när mamma 
skrämmer småkillar och spru-
tar eld så att brandkåren måste 
komma är det inte lika roligt 
längre…

En föreställning om en 
mycket speciell dag där rol-
lerna plötsligt är ombytta. 

Nytt för i år är att bibliote-
ken i Ale, vid fyra tillfällen, 
ordnar sagostunder på sport-

lovet – både för barn på för-
skolor och fritids och de barn 
som är hemma under lovet.

När Åkes mamma När Åkes mamma 
glömde bortglömde bort
– Lovteater för barn– Lovteater för barn

När Åkes mamma glömde bort är namnet på den barnföre-
ställning som visas i Medborgarhuset på onsdag.
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Musikproffs väckte beundran 
hos en bred publik

NÖDINGE. Två musi-
kaliska legendarer 
besökte Ale gymnasium 
i torsdags.

Monica och Carl-Axel 
Dominique väckte stor 
beundran hos både den 
unga och äldre genera-
tionen.

Eftermiddagen 
ägnade gästerna åt 
skolans musikelever 
och på kvällen bjöd de 
på storstilad underhåll-
ning i numret ”En flygel 
– fyra händer”.

Monica och Carl-Axel Domi-
nique väckte större uppmärk-
samhet i Ale gymnasiums per-
sonalrum än i cafeterian.

– Dagens ungdomar vet 
inte vilka vi är, säger Monica 
Dominique.

Nåja, eleverna från mu-
siklinjen och Ale Musiksko-
la, som fick den stora äran att 
träffa de professionella gäster-

na, hade dock läst på. Ungdo-
marna var dock ovetandes om 
att de stod öga mot öga med 
ett par schlagerstjärnor.

– Det är faktiskt sant. Vi 
gjorde musiken till det vin-
nande bidraget i den svenska 
melodifestivalen 1973. I den 
stora finalen i Luxemburg 
hamnade vi på femte plats, be-
rättade Monica och Carl-Axel 
samtidigt som de satte sig vid 
flygeln och stämde upp i klas-
siska ”Sommar n som aldrig 
säger nej”.

– Clabbe var med och 
sjöng. Alla ni som ser Idol på 
tv vet vem han är.

Under makarna Domini-
ques överinseende fick sedan 
musikeleverna chansen att 
framträda. Monica och Carl-
Axel levererade goda råd och 
tips för framtiden.

– Det ger oss så mycket att 
få komma ut och träffa ung-
domar på det här viset. Man 
skulle vilja göra det oftare. 
Ungdomarna inspirerar oss 

genom att ge oss idéer, nyfi-
kenhet och tillgivenhet. Det 
är också roligt att vi kan be-
rätta och de ta till sig. Det 
blir ett ömsesidigt utbyte och 
en sorts urladdning, säger 
Monica Dominique.

– De som inte lever på sin 
musik har en helt annorlunda 
inställning. Vi älskar också vår 
musik men dom gör det på ett 
annat sätt, fortsätter Monica.

Carl-Axel Dominique hade 
ett tydligt syfte med besöket 
hos musikeleverna.

– Jag vill slå ett slag för 
fantasin. Problemet idag är 
att många är skivbundna och 
vet inte att en låt kan göras på 
flera olika sätt.

Efter mötet med skolung-
domarna gjorde sig sedan 
Monica och Carl-Axel Domi-
nique redo för kvällens kon-
sert i Ale gymnasiums teater-
salong.

JONAS ANDERSSON

– Storstilad underhållning av paret Dominique

Två och en flygel. Carl-Axel och Monica Dominique bjöd inte bara på en bejub-
lad pianokonsert i Ale gymnasium i torsdags. Tidigare hälsade man på hos 
gymnasieskolans musikelever och representanter från Ale Musikskola.   


