
Twisted Feet, gruppen 
som satt Pustervik i gung-
ning, kommer till Ale med 
föreställningen ”Cinderella 
– i skuggan av skon”. Före-
ställningen visas i Ale gym-
nasiums teatersalong tisda-
gen den 2 oktober.

Breakdance, hiphop, 
streetdance, salsa, locking, 
poppin…  ”Cinderella – i 
skuggan av skon” är en dans-
teaterföreställning om för-

domarna som gör oss små 
och stora i bilden av oss 
själva. De vänder, vrider och 
twistar om allt och i den här 
föreställningen ser vi dem 
även som skådespelare.

Twisted Feet är svenska 
mästare i streetdance. När 
de hösten 2005 gästade Pus-
tervik i Göteborg med fö-
reställningen ”Rewind – 
livet är ett spel”, blev det en 
enorm publiksuccé. När de 

ett år senare gjorde föreställ-
ningen ”Cinderella – i skug-
gan av skon” blev succén 
ännu större.

Lis Hellström-Sven-

ningson, GP, beskrev före-
ställningen så här:

”Det där med Askung-
en kan vi dock glömma, åt-

minstone allt 
utöver den 
arma flick-
ungens utan-
förskap. Film-
flimret och 
sagoläsning-
en är bara 
en satsbräda 
för berättan-
det. Och när 
de sex dansar-
na kliver fram 
med varsin 
monolog om 

att befinna sig vid sidan av är 
det läge att spänna öronen. 
Här vänds fördomar ut och 
in på ett ärligt och avväp-
nande sätt. Och med en pu-

blikkontakt som räcker även 
till de översta bänkraderna.

Twisted Feet dansar som 
gudar, det vet både de och 
publiken. Nu hämtar grup-
pen kraft i den tryggheten 
och utmanar teatern. Twis-
ted Feet är ett vitalt tillskott 
i Scenkonstgöteborg, inte 
minst för att de tar med sig 
sin egen publik till de tradi-
tionella spellokalerna.”

Föreställningen arrang-
eras av Teaterföreningen i 
Ale.
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Dansgruppen 
Twisted Feet 
till Ale

”Cinderella – i skuggan av skon” heter föreställningen med 
Twisted Feet som visas i Ale gymnasium tisdagen den 2 ok-
tober.
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Vardagar 11-14

•Husmanskost
•Pizza•Pasta

•Kebab•Sallad

Alevägen 61 Nol 0303-74 16 66

Restaurang
&Pizzeria

031-600 310 www.solresor.se
(teleöppet alla dagar). Butik: Nils Ericssonsplatsen 2, Göteborg 

azorerna
med safaripaket!

Upptäck storartade Azorerna med upplevelser utöver det vanliga. Bo 4-
stjärnigt i dubbelrum med balkong på högklassiga Hotel VIP Executive 
Azores i huvudstaden Ponta Delgada nära restauranger, caféer, barer 
och shopping. Frukostbufféer ingår liksom vårt prisvärda “Safaripaket” 
(val- och delfi nsafari, jeepsafari, stadspromenad i Ponta Delgada - värde 595:-).

Pris 1 vecka den 11 & 18
oktober från Landvetter

 5695:-(rabatt upp till 2025:-) Pris från
Landvetter avser del i dubbelrum
per person.

Malmö är händelsernas centrum. 
Här får ni natur, kultur och stor-
stadsmiljö på ett bräde och det 
4-stjärniga Hotel Jägersro, som 
endast ligger 10 minuters bilresa 
från centrum, är en perfekt ut-
gångspunkt för en härlig week-
end. Dyk ned i shoppingstaden 
Malmö och shoppa loss ordent-
ligt eventuellt med ett citykort 
som ger er rabatt i 350 butiker. 
Eller upplev Malmös kulturliv 
som bl.a. erbjuder Nordens äld-
sta renässansslott Malmöhus 
Slott, Casino Cosmopol och fler-
talet föreställningar på Malmös 
många scener.

Hotel Jägersro Best Western

Hotellet har frukostrestaurang, 
bar, rum m öppen spis, fitness-
rum, bastu, solarium, biljard 
och dart. Alla rum har badrum, 
radio, telefon, TV samt pay-TV.

Ankomstdatum:
Ankomst fredagar fram till 
14.12.07 samt 4.1.-30.5.2008.

Pris per pers. i dubbelrum

949:-
3 dagars minisemester på 
4-stjärnigt hotell i Malmö stad

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé

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

Kontinental stämning i Malmö

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:

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

Resetips och vinster
Prova vår reseklubb på

www.happydays.nu

Enkelrum kr. 1.499:-. Vuxen i extrasäng kr. 699:-. 
Avbeställningsskydd: Per vuxen kr. 45:-/Per barn kr. 35:-. 
Uppehållet inkluderar endast slutstädning.

Barnrabatt:  
Max. 1 barn 0–5 år 

gratis i förälders säng.
Max. 1 barn 6-14 år 

½ pris i förälders rum.

Hotel Jägersro Best Western

Maritim Club Hotel 
Timmendorfer Strand
Kluckande vågor och ett hav 
fyllt med aktivitetserbjudande 
– på Club Hotel Timmendorfer 
Strand som ligger 12 km från 
Travemünde kommer ingen att 
bli uttråkad. Omgivningarna med 
utsikt över Lübeckbukten lockar 
till spatserturer längs strandpro-
menaden (500 m.), golf under den 
klarblå himlen eller en utflykt till 
den historiska gamla stadsdelen 
i Lübeck (20 km). Men är det de 
minsta som får bestämma så blir 
det svårt att lämna hotellet under 
semestern.Här blir barnen varmt 
välkomna och får fylla i en lista 
med deras favoriträtter när de 
kommer – och härefter belönas 
de med en glass och obegränsad 
tillgång till barnklubbens många 
lekar och utflykter. 

Ankomstdatum:
Söndagar, måndagar och tisda-
gar i perioden 30.9.-18.12.2007.

Pris per pers. i dubbelrum

1.799:-
4 dagars semester på 4-stjärnigt
hotell vid den tyska östersjökusten

Timmendorfer Strand

Enkelrum kr. 2.449:-. 
Vuxen i extrasäng kr. 1.699:-.
Avbeställningsskydd: 
Per vuxen kr. 85:-/Per barn kr. 45:-. 

Barnrabatt:  
Max. 1 barn 0–6 år 

gratis i förälders säng.
Max. 2 barn 7-13 år 

½ pris i förälders rum.

• 3 övernattningar
• 3 x champagnebrunch
• 3 x 3-rätters middag
• 1 x glass till alla barn

vid ankomst
• Gratis barnklubb
• Gratis aktivitetsprogram
• 50 % rabatt på greenfee

Maritim Club Hotel 
Timmendorfer Strand

LAJV

- Älska handboll- Älska handboll

...alla fantastiska ungdomar till 
en underbar helg på Örebro Cup!

www.klubben.se/alehf

Tre
 guldpokaler 

till Ale:

Herrjunior
A-pojk

P-95

Handbollsskolan
Födda -00, -99, -98:

ring Håkan: 0706-25 49 92.
Pojk/fl ick -97: Tobias 0706-432719 


