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Möt Carl von Linné, direkt från 1700–
talet, i föreställningen ”I huvudet på Linné” 
som visas på Ale Vikingagård onsdagen den 
26 september. 

Handlingen utspelar sig kring Linnés nya 
och spännande idéer och tankar inom bio-
login. Med stor humor och mycket energi 
guidar Frank Olofsson publiken genom 
Carl von Linnés liv, från barndomen i små-
ländska Råshult till ålderdomen som profes-
sor i Uppsala.

Carl von Linné är en av de mest kända 
svenskarna genom tiderna och hans 300-år-
sjubileum firas över hela världen. Han blev 
känd främst för två saker; sexualsystemet och 
det tvåledade namnsystemet. Medan sexual-
systemet idag har blivit ställt åt sidan av evo-
lutionsteorin och DNA-teknik används hans 
namnsystem för djur och växter fortfaran-
de världen över. Med stor inlevelse och in-
telligenta grepp förklarar Frank Olofsson 
Linnés teorier på ett sätt som är intressant 
för både barn och vuxna. Här finns också plats 
för Linnés förhållande till sin fader prästen 
och hans egen konflikt mellan tro och veten-
skap. 

Arrangör är Teaterföreningen i Ale.
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Möt Carl von 
Linné på Ale 
Vikingagård

”I huvudet på Linné” heter den föreställning som visas på Ale Vikingagård nästa onsdag.

Film är större än TV!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0303-74 13 25, 330 396 endast söndag

E-post: folkets.hus@telia.com

Välkomna

DIE
HARD

4.0
Med Bruce 
Willis m. fl.

Söndag 30/9 kl 18.00
Entré 70 kr. Från 15 år.

HARRY POTTER
& FENIXORDERN

Söndag 23/9 kl 18.00
Entré 75 kr. Från 11 år.

Kommande

Staden Schwerin, som är känt för sitt äventyrslott 
Schloss Schwerin, ligger vackert omgivet av både 
skog och sjö i ett av Nordtysklands mest idylliska 
områden. Här får man nästan allt serverat på ett 
silverfat: Kultur, natur, shopping och äventyr – det är 
bara att välja. Besök t.ex renässansslottet Schwerin 
(5 km), som speglar sig i sjön från sin ö i Schweriner 
See. Eller hoppa på en båt från Alter Garden, par-
ken framför slottet, härifrån upplever man stadens 
samspel med naturen från en annorlunda vinkel. 
Och är det stadsupplevelser som lockar så gör ett 
besök i centrum (5 km) och Schwerins gamla stads-
del Schelfstadt (7 km). Här hittar ni både historiska 
korsvirkeshus och barockkyrkan Schelfkirche men 
också små trevliga butiker samt shoppingcentret 
Schlossparkcenter med sina 120 butiker. 

Hotel NH Schwerin 
Hotellet, som ligger ca. 500 m. från sjön Ikae 
Ostorfer, har restaurang, bar, fitnessrum, bastu och 
solarium (mot avgift). Dessutom erbjuder hotellet 
gratis parkering. Alla rum har badrum, hårfön, café-
bord med stolar, minibar, satellit-TV och telefon.

Ankomstdatum: Valfri ankomst fram till 20.12.2007 
samt 4.1.-7.6.2008.

Pris per pers. i dubbelrum

1.499:-
4 dagars semester på 4-stjärnigt hotell 
i Mecklenburg-Vorpommern

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

Förtrollande Schwerin

Kristianstad bjuder på breda boulevarder, shopping 
och uteserveringar i en historisk atmosfär – samti-
digt som du kan känna den speciellt avslappnande 
stämningen som gör att du inte tvivlar på att du är 
i Skåne. Här har historien satt sin prägel på arkitek-
turen – med t.ex. stadens berömda kyrka som sägs 
vara Nordens vackraste renässanstempel och som 
ligger några meter från ditt hotell. Ditt eget boende 
är också elegant i och med att Hotell Christian IV är 
stadens gamla bankhus från 1901 och som 2002 blev 
kårad till Kristianstads vackraste byggnad. Här är 
lika högt i taket som himlen är blå i Skåne, där både 
kultur- och naturupplevelser kan hittas på program-
met –  kanske på någon av de 5 golfbanor som ligger 
inom 20 minuters bilresa från Kristianstad, besök 
skånska slott eller bara slappna av vid den långa 
sandstrandskustens små pärlor. 

First Hotel Christian IV
På hotellet finns restaurang, bar, hiss och gårdsträd-
gård. Alla rum är rymliga och komfortabla med eget 
badrum, telefon, trådlöst internet och kabel-TV.

Ankomstdatum:
Ankomst alla fredagar fram till 21.12.2007 samt 
11.1.-20.6.2008 och Kristi himmelsfärd d. 1.5.2008.
Julsemester 2007:
Valfri ankomst i 
perioden 21.12.2007-
5.1.2008.

999:-
3 dagars weekend på 3-stjärnigt hotell i centrum

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. 1.249:-.
Extranatt med frukostbuffé kr. 399:-.
Avbeställningsskydd: Pr. vuxen kr. 45:-./Pr. barn kr. 45:-.
Uppehållet inkluderar endast slutstädning.

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
• 1 x 3-rätters middag lördag kväll

Barnrabatt:  
Max. 1 barn 0–5 år 

gratis i förälders säng.
Max. 1 barn 6–14 år ½ 

pris i förälders rum.

Weekend i Kristianstad

Enkelrum kr. 1.899:-.
Avbeställningsskydd: Per vuxen kr. 65:-.

Barnrabatt:  
Max. 1 barn 0–5 år 

gratis i förälders säng.

First Hotel Christian IV

Hotel NH Schwerin

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 2 x 3-rätters middag
• 1 x entrébiljett till Schloss Schwerin


