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Das Hotelchen
Lübeck är utan tvivel den mest 
kända hansastaden för oss 
svenskar. Det är det fördelak-
tiga läget vid Östersjön som 
gjorde att Lübeck redan för 600 
år sedan blev berömt som cen-
trum för medeltidens handel i 
Nordeuropa. Här blev det samlat 
enorma rikedomar och täta band 
med Skandinavien blev knutna. 
Idag strömmar turister hit för att 
uppleva vår gemensamma histo-
ria, de gotiska praktbyggnader-
na och den enastående stäm-
ningen. Stadens historiska kärna 
ligger på en egen ö omgiven 
av kanaler och är med sina 900 
kulturmärkta byggnader med på 
UNESCOs lista över världsarv.

Ankomstdatum:
Ankomst var 3. dag i perioden 
fram till 30.12.2007 samt 2.1.-
25.4.2008.

Pris per pers. i dubbelrum

999:-
4 dagars semester på trevligt 
hotell i Lübeck

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé

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

Världsarv i Lübeck

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

Barnrabatt:  
Max. 1 barn 0-5 år gratis i 

förälders säng.
Max. 1 barn 6–14 år ½ pris 

i forälders rum.

Das Hotelchen

Hotel Fraganter Wirt ★★★★

På den södra sidan av Österrikes 
gigantiska berg Hohe Tauern 
ligger området Ausserfragant 
i det omtyckta skidsportsom-
rådet Mölltal. Här ligger det 
trivsamma 3-stjärniga hotell 
Fraganter Wirt i lugna omgiv-
ningar med stämningsfull 
atmosfär och ni får en behaglig 
bas på er skidsemester. Efter en 
bastant frukostbuffé från det 
österrikiska köket så är det bara 
sätta på sig skidorna och bege 
sig ut i det glittrande, vackra 
snölandskapet. Från dalstatio-
nen (6 km), som ni dagligen 
får gratis skidbuss till, stiger 
man ombord på den snabba 
Gletscher-Express, som är den 
längsta i världen av sin sort. På 
endast 8 minuter är ni uppe på 
glaciären och därmed också på 
toppen av Europa, i varje fall 
när det angår skidsemester.

Ankomstdatum:
Ankomst lördagar i perioden 
15.12.2007 och 5.1.-16.2.2008.

Pris per pers. i dubbelrum

3.149:-

Mölltal – vinteräventyr i Österrike

Enkelrum kr. 4.149:-.
Avbeställningsskydd:
Per vuxen kr. 150:-/Per barn kr. 85:-. 

Barnrabatt:  
Max. 1 barn 0–2 år gratis 

i förälders säng. Max. 
2 barn 3-10 år gratis i 

forældres förälders rum. 
Max. 2 barn 11–14 år 1/2 

pris i förälders rum.
Dock max. 2 extrabäddar 

totalt per rum. 

• 7 övernattningar
• 7 x frukostbuffé
• 7 x 4-rätters middag
• Gratis skidbuss
• Fri entré till fitnessrum, 

lekrum, ångbad och bastu

Hotel Fraganter Wirt

Enkelrum kr. 1.199:-.
Avbeställningsskydd: Pr. vuxen kr. 45:-/Pr. barn kr. 45:-.

8 dagars skidsemester på 3-stjärnigt 
hotell i Ausserfragant, Kärnten

Alla ankomster samma pris!

LILLA EDET. I år är det 
30 år sedan Elvis Pres-
ley dog. 

Detta uppmärksam-
mas med en turné med 
”Så minns vi Elvis”.

Föreställningen besö-
ker tolv platser under 
oktober och landar i 
Lilla Edets Folkets Hus 
lördagen den 20 okto-
ber.

Följ med på en spännan-
de resa genom Elvis Pres-
leys musikhistoria, med en 
person som bär på Sveri-
ges mest uppmärksammade 
och trovärdigaste Elvis-röst, 
nämligen Henrik Åberg. 
Vid hans sida finns producen-
ten Jerry Carlson. Båda har 
vi sett i TV4 och program-
met ”Sikta Mot Stjärnorna”, 
som Elvis samt rivalen Jerry 
Lee Lewis. 

Turnéframträdandet består 
av de mest minnesvärda och 
stämningsfyllda låtarna, från 
”My Happiness” – som Elvis 
spelade in till sin mor 1954 – 
till Elvis välkända avslutnings-
nummer, ”Can’t Help Falling 
In Love”. Däremellan  bjuds 
du på klassiker såsom ”Suspi-
cious Minds”, ”In the ghetto” 
och ”My way” med flera.

Till skillnad mot många 
andra Elvis-look-a-like-
shower erbjuds här chansen 
att få en inblick i historien 
om Elvis. Dessutom bjuds vi 
på ett gästspel av Jerry Carl-
son alias Jerry Lee Lewis.

Henrik Åberg vann talang-
tävlingen ”Sikta mot stjärnor-
na” 1995, där han imitera-
de Elvis Presley sjungande 
”Blue Hawaii”. Han repre-
senterade sedan Sverige i 
europafinalen av ”Sikta 
mot stjärnorna” som hölls 
i Amsterdam. Där fram-
förde han ”Love me 
tender”.

Henrik har 
senast varit ak-
tuell med full-
längdsplattan 
”Allt jag har” 
med huvudspå-
ret ”Varje gång 
hon går förbi” 
som man bland 
annat kunde 
höra honom 
sjunga i Bingo-
lotto. 

Henrik har inte 
bara varit ständigt 
återkommande på 
Svensktoppen utan 
även medverkat i Me-
lodifestivalen. Detta 
med låten ”Du är för 

alltid en del utav mig” skri-
ven av Lasse Berghagen 
och Lasse Holm. Den blev 
senare en hit på Svensktoppen 
där den låg i hela 36 veckor. 

Henrik Åberg har de se-
naste åren kunnat ses i den 
turnérande showen ”The 

Legends”, tillsammans 
med bland andra 

Jerry Carlson och 
Johnny Duvert.

Luta er tillba-
ka och 
njut 

av 

en nostalgisk berättelse av 
Henrik Åberg och Jerry Carl-
son i ”Så minns vi Elvis” i Lilla 
Edets Folkets Hus.

I LILLA EDET
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Henrik Åberg och Jerry 
Carlson kommer till Lilla 
Edets Folkets Hus, lörda-
gen den 20 oktober, med 
sin kritikerrosade turné 
”Så minns vi Elvis”.

Turnén ”Så minns vi ”Så minns vi 
Elvis”Elvis” landar i Lilla Edet

NÖDINGE. Nu kommer 
den tillbaks till Ale, den 
roliga och sanningssä-
gande ensemblen 123 
Schtunk!

Rich Man Poor Man 
heter den nya föreställ-
ningen som visas i Ale 
gymnasium onsdagen 
den 24 oktober.

Senast 123 Schtunk gästa-
de Ale var det med föreställ-
ningen ”MacBeth – alla dör 

på slutet”. Nu är det dags för 
ensemblen (Lasse Beischer, 
Johan Friberg och Henri 
Kokko) att i röda näsor och 
som klassiska commedia-
figurer ta sig an världens 
största problem. Commedia 
dell´Arte har alltid ifrågasatt 
makten, narrat för kungar, 
sagt sanningar utan att hals-
huggas. 

Rich Man Poor Man är en 
nyskriven föreställning om 
fattiga och rika, då och nu i 

dramatiken, den bygger på 
texter av Josefine Anders-
son, Lasse Beischer, Johan 
Friberg, Shakespeare, Mo-
lière, Strindberg, Brecht, 
Peps och Cash. 

Var beredda på att skratta 
och njuta, men bli inte förvå-
nade när skrattet vänder sig 
inåt och reflektionen drab-

bar. 
För regin svarar Josefine 

Andersson.
Föreställningen arrangeras 

av Teaterföreningen i Ale.

���

123 Schtunk tillbaka i Ale gymnasium

egypten
solsäkra hurghada

 1 v. 2 v.

 16/11 6295:- 7995:-
 23/11 6495:- 7995:-
 30/11 5695:- 6995:-

Hotel Sea Star Beau Rivage  
omfattande och prisvärd all inclusive - all mat & dryck ingår!
oslagbart strandläge vid det korallrika & snorkelvänliga Röda Havet
inbjudande poolområde & läckra dubbelrum

•
•
•

 1 v. 2 v.

 7/12 5295:- 5995:-
 14/12 4995:- 8995:-
 4/1 5995:- 7995:-

Pris från Landvetter avser del i dubbelrum.

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

Ale Torg • 0303-22 94 70 www.balancebar.se

krögaren på 
Balance Bar & Kök 

fyller år!

Detta firar vi med enDetta fi rar vi med en

jättefest!
Det spelas 80 & 90- tals musik

Fri Entré!Alla i Ale är 
välkomna!


