
LÖDÖSE. Augustimu-
sik i Ljudaborg, Lödöse, 
hade premiär i onsdags.

Vissångerskan Sofia 
Karlsson med band 
intog scen till publikens 
stora förtjusning.

De följande onsda-
garna i augusti är det 
bara att boka för, då 
väntar Allsång med 
spelmanslaget Kaffe-
rast, jazzvisor med Vier 
Brillen och slutligen 
Navid Modiri.

– Applådera gärna mycket – 
det är underbart – om inte så 
förstår vi vinken, säger Sofia 
Karlsson i ett mellanprat.

Nu behövde hon inte 
begära några applåder och 
än mindre oroa sig för att 
inte få några. 258 betalande 
på läktaren framför scen 
på mysiga Ljudaborg vid 
Lödöse museum njöt från 
första stund.

Det blev som väntat en del 
visor med tolkningar av Dan 
Andersson, en egenskap som 
gjort Sofia Karlsson känd över 
hela Norden. Även hennes 
irländska kärlek gjorde sig 
påmind flera gånger under 
konserten. Allra bäst var det 
när hon sjöng i nära samspråk 
med stränginstrumentens 
mästare, Esbjörn Hazelius.

– Jag är så glad att Esbjörn 
är med mig idag. Han spelar 
normalt i flera olika band, 
bland annat i Quilty som är 
specialister på just irländsk 
musik, menar Sofia Karlsson.

En underbar sommarkväll 
med livemusik på en utom-
husscen är 
na tur l ig tv i s 
en svårslagen 
kombination. 
Det blir inte 
lättare att 
överträffa när 
Sofia Karlsson 
dessutom är 
artisten som 
framför de 
saliga visorna. 
De kommande 
tre onsdagarna 
går i musikens 
tecken på Lju-
daborgs scen. 
Sofia Karlsson 
satte ribban 
högt – det här 
blir svårt att 
överträffa. En 
allsångskväll 
med Spel-
m a n s l a g e t 
Kafferast är 

en värdig utmanare. Det är 
nämligen vad som står på 
programmet nästa onsdag.
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Berlin är dramatikens storstad och kontrasterna 
mellan förfluten tid och nutid finner man inte mera 
intensiv än här. Ni kommer att bo i ett av Berlins 
trendiga kvarter med 4-stjärnig komfort och utsikt 
över härliga dagar mitt i händelsernas centrum. Här 
lever historien med krigen, Muren, DDR-tiden sida vid 
sida med den ultramoderna profil som har utveck-
lats snabbt de senaste 15 år. Hotel Friedrichshain är 
ett elegant hotell beläget i området vid U-stationen 
Ostbahnhof som ligger 3 km från Alexanderplatz. Här 
kan man lätt ta sig till alla sevärdheter med tåg som 
på några få minuter släpper av dig på t.ex Potsdamer 
Platz eller Kurfürstendamm. Men Friedrichshain är en 
upplevelse i sig själv som ett av Berlins mest trendiga 
område med barer, caféer och specialbutiker som 
visar vägen mot framtidens Neuropa. 

Upstalsboom Hotel Friedrichshain
Hotellet har en välrekommenderad restaurang samt 
bar, café, takterrass, lekplats, hiss, cykeluthyrning 
och fri tillgång till fitnessrum, bastu och solarium. På 
alla rum finns badrum, mini-
bar, internettillgång, radio 
och satellit-TV.

Ankomstdatum:
Valfri ankomst i perioderna 
7.10.-27.12.2007.

Pris per pers. i dubbelrum 1.249:-
4 dagars semester på 4-stjärnigt hotell i 
centrumkvarteret Friedrichshain

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé

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

Bohemernas Berlin

Det 4-stjärniga Elite Stora Hotellet som ligger i hjärtat 
av Jönköping nere vid Vätterns blanka spegel lägger 
exklusiva ramar för en weekendupplevelse med massor 
av atmosfär. Hotellet är ett av Sveriges äldsta och mest 
stilfulla med ett flertalet restaureringar genom åren. I 
dag står hotellet vackert och stämningsfullt med sina 
gamla salar och all sin moderna komfort och inte minst 
det populära restaurang Trôttoaren som är inredd i 
amerikansk 50-talsstil. Härifrån kan man dessutom 
spatsera längs strandpromenaden, njuta av synen av de 
båtar som seglar på sjön och ta vara på möjligheten för 
lite shopping i centrums många butiker. 

Elite Stora Hotellet
Hotellet är en ståtlig 
byggnad från 1860 där
Spegelsalen fortfaran-
de används aktivt till 
fester och banketter. 
Till faciliteterna räknas 
restaurang, engelsk pub, Restaurang 
”Trôttoaren”, hiss samt relaxavdeling med bastu och 
solarium. Alla rum har badrum, radio, telefon, inter-
netuppkoppling och kabel-TV.

Ankomstdatum:
Ankomst fredagar i perioden 31.8-14.12.2007 och 
11.1.-20.6.2008.

1.099:-
3 dagars weekend på 4-stjärnigt hotell i Jönköping

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. 1.399:-. Vuxen i extrasäng kr. 899:-. Extra dygn m. frukostbuffé kr. 499:-.
Avbeställningsskydd: Per vuxen kr. 65:-/Per barn kr. 45:-.
Uppehållet inkluderar endast slutstädning. 

Enkelrum kr. 1.999:-. Avbeställningsskydd: Pr. vuxen kr. 65:-. 

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

Pris per pers. i dubbelrum

Resetips och vinster
Prova vår reseklubb på

www.happydays.nu

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 2 x 2-rätters middag/buffé

Barnrabatt: Max. 1 barn 0-4 år gratis i förälders säng.Max. 1 barn 5–17 år gratis i förälders rum. Dock max 3 personer per rum.

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

Upstalsboom Hotel Friedrichshain

Weekend i exklusiva ramar

Elite Stora Hotellet

live on live on 
the rocksthe rocks  

medmed

På LOCKTORPLOCKTORP
Den 18/8 Den 18/8 
Kl 21-01Kl 21-01
VälkomnaVälkomna

Arr: Arr: N.I.FN.I.F

Cello, Fiol eller 
Rytmik för barn!

Vi erbjuder instrumentspel samt rytmik 
för barn från ca 3 år och uppåt. 

Platser fi nns kvar – anmäl nu!

Intresserade välkomnas till Uppstartsdag 
lör 18 aug kl 13-14 på Strandskolan, Kungälv.

OBS! Medlemmar; se hemsida o utskick ang tider o anmälan.

För info o nyanmälan 
kontakta Petra Rhodin tel. 0303-632 42, 

eller besök vår hemsida:
www.kungalvsuzuki.org 

Nödinge Sockens Hembygdsförening

Hembygdsdag
Backa säteri

Lördag 18/8 kl 11-15
Bakning, slöjd, lotterier, 

fi skdamm, servering mm.

Välkomna!

Obs! Skriften om Solbacken 
fi nns nu att köpa.

Sofia Karlsson intog Ljudaborg

258 personer, nästan fullspikat på läktaren framför scenen 
på Ljudaborg i Lödöse. Publiken njöt i fulla drag av väder och 
musik.

Sofia Karlsson 
och Esbjörn Ha-
zelius bjöd på 
lite irländsk 
musik. Det var 
en genre som 
Karlsson behärs-
kade utmärkt.

AUGUSTIMUSIK
Augustimusik på Ljudaborg vid 
Lödöse Museum är ett samarrange-
mang mellan Kultur och Fritid i Lilla 
Edets kommun, Stödföreningen för 
Lödöse Museum och Studieförbun-
det Vuxenskolan i Lilla Edet.

I LÖDÖSE

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Till publikens 
förtjusning


