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Föreställningen ”Demo-
krat”, från Folkteatern i 
Göteborg, gästspelar vid 
lunchtid i Ale Gymnasi-
um nästa tisdag.
”Demokrat” är en poli-
tisk thriller av Vivian Niel-
sen. Landets statsminister är 
mördad. Nationen och enda 
dottern Beatrice sörjer. 

Vem mördade honom och 
varför? Ett politiskt maktspel 
tar sin början, där ideologi 
ställs mot personliga intres-

sen. Vänner, media och po-
litiska motståndare, alla visar 
de sig ha haft något att vinna 
på statsministerns död. Under 
jakten på mördaren avslöjas 
flera obehagliga sanningar...

”Demokrat” är en pjäs som 
ställer frågor om vårt samhäl-
le och de som har makten i 
det: Vad ser vi och vad ser vi 
inte av dem som avgör landets 
öde? Vem har modet att vara 
maktens ansikte? Vem har 
mod att i grunden förändra 

sig själv och bli en demokra-
tisk människa?

För regin svarar Erik 
Ståhlber.
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Politisk thriller med Folkteatern
”Demokrat” är en 
politisk thriller av 
Vivian Nielsen. Fö-
reställningen från 
Folkteatern visas 
i Ale gynnasium 
nästa tisdag.

Foto: Kalle Sanner

SURTE. Fotografier från 
50-talet sökes!

Den vädjan kommer 
från Lotta Berglöw på 
Repslagarmuseet, som 
planerar för en foto-
utställning i början av 
nästa år.

– Gensvaret har hit-
tills varit dåligt och nu 
hoppas vi att kommunin-
vånarna ska vakna till liv 
och bidra med personliga 
bilder från denna tidse-
pok, säger Lotta.

En utställning om framtids-
tro och rockande tonåring-
ar är rubriken för det projekt 
som Regionmuseet ihop med 
Ale kommun, Musik i Väst 
och Västergötlands Museum 
ska arrangera på Glasbruks-
museet i Surte 13 februari-6 
mars nästa år. Detta arrang-
emang ska emellertid föregås 
av en lokal fotoutställning på 
Repslagarmuseet i Älvängen. 
Temat är detsamma, nämli-
gen 50-talet.

– Vi är oerhört angelägna 
om att få in bilder från ale-
borna, som vi kan ha med på 
utställningen. Vi vill skildra 
vardagslivet på 50-talet, från 
Surte i söder till Hålanda i 
norr, säger Lotta Berglöw.

Fotografierna får gärna 

kompletteras med en liten 
kort beskrivning om plats, 
personerna på bilden och så 
vidare.

– Men det är bråttom! Fo-
tografierna bör vara oss till-
handa senast den 15 novem-
ber. Bilderna lämnas in an-
tingen på Repslagarmuseet, 
Glasbruksmuseet eller biblio-
teket i Nödinge. Givetvis får 
inlämnaren tillbaka sina bilder 
efter att vi är klara med dem. 

Därför är det också viktigt att 
de uppger sitt namn och te-
lefonnummer vid inlämnan-
det, säger Lotta Berglöw och 
fortsätter:

– Alla fotografier är väl-
komna. Vi scannar direkt 
från album om det skulle be-
hövas.

I en förlängning hoppas ar-
rangören kunna göra en vand-
ringsutställning och planer 
finns även på en bytardag med 

enbart 50-talsprodukter.
– Har man 50-talsprylar 

liggande hemma i förrådet 
finns det anledning att bevara 
dem, avslutar Lotta Berglöw.

I SURTE
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

50-talsfotografier sökes till utställning

Elite Stora Hotellet ★★★★

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. 
Idag står hotellet vackert och stäm-
ningsfullt med sina gamla salar och all 
sin moderna komfort och inte minst den 
populära restaurangen Trôttoaren som 
är inredd i amerikansk 50-talsstil. 

Ankomstdatum:
Ankomst fredagar fram till 14.12.2007 
och 11.1.-20.6.2008.

Extra ankomst 2008:
Mars: 16. 17. 18.
April: 17. 30.
Maj: 1. 10.

Pris per pers. i dubbelrum

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

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

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

Weekend i exklusiva ramar

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. 2 barn 

6–14 år ½ pris i förälders rum.

Elite Stora Hotellet

Nordik Hotel 
Am Tierpark ★★★

Güstrow söder om Rostock är bland 
eliten av gamla praktstäder i det forna 
Östtyskland. Med ett uppehåll på 
Hotel Am Tierpark har man en utmärkt 
utgångspunkt för att gå på upptäckts-
färd i historien – men också för att 
uppleva några av nutidens spännande 
attraktioner: Hotellet ligger i utkanten 
av Güstrow, granne med ett tropiskt 
bastu- och badland samt stadens 
natur- och upplevelsepark där man 
kan komma i nära kontakt med vargar 
och gå under vattnet genom aqua 
tunneln – uppehållet inkluderar entré 
till båda upplevelserna. Tycker man 
om kulturupplevelser så ger stadens 
vackra renässansslott, domkyrkan och 
inte minst kulturstäderna längs öster-
sjökusten en levande inblick av han-
sastädernas ofattliga rikedom – och 
inte minst framkallar en stämning från 
i går som är intakt trots en i synnerhet 
dramatisk dåtid.

Ankomstdatum:
Ankomst torsdagar och söndagar 
i perioden fram till 13.12.2007.

Pris per pers. i dubbelrum

1.199:-

Upplevelsesemester i Güstrow

Enkelrum kr. 1.499:-.
Avbeställningsskydd:
Per vuxen kr. 65:-/Per barn kr. 45:-. 

Barnrabatt:  
Max. 1 barn 0–3 år gratis i foräl-
ders säng. Max. 1 barn 4–11 år ½ 

pris i förälders rum.

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 2 x 3-rätters middag/buffé
• 1 x 4-rätters middag/buffé
• 1 x entré till Naturpark 

Güstrow
• 1 x entré till 

sauna- och badland
• Happy Hour varje dag

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

4 dagars semester på 
3-stjärnigt hotell i Güstrow

Lotta Berglöw önskar att få in 50-talsfotografier till den utställning som planeras på Repsla-
garmuseet i Älvängen.

Kvinnor
välkomna till en kväll i

Rött & Lila
Måndag 22 oktober

Allaktivetshuset (Dagcentralen), Älvängen

Öppet hus mellan kl 18-21

Information om kommande program

Bildspel från träffar och resor

Röda & Lila accessoarer visas

Du får träffa röd-lila damer från vår 
grupp - Rhapsody in Red

Lättare förtäring

Info:
Margareta 0303-74 50 27 
Carina 0303-33 82 36

Ale Torg • 0303-22 94 70 www.balancebar.se
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 Fullsatt på premiären! Fullsatt på premiären!
Missa inte nästaMissa inte nästa  

BALANCERAD

Succé!

Stockholms city´s bästa
hotellpriser!

DUBBELRUM med dusch/
wc & frukost       960:–/rum

DUBBELRUM
utan dusch/wc     590:–/rum

Centralt läge 500 m 
från centralstation 

Västmannagatan 13 
Tel 08-21 76 30

www.colonial.se


