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Bebis och teater brukar inte 
vara någon bra kombination, 
såvida det då inte handlar om 

bebisteater. I torsdags morse 
bjöd Ögonblicksteatern från 
Umeå, via Karin Larssons 
försorg, på en halvtimmes un-
derhållning för de allra minsta 
barnen.

– Det är helt fantastiskt 
med de små, små barnen. Man 
kan få världens kontakt med 
en sådan liten människa. De 
har en förmåga att lyssna av 
och tolkar hela tiden sin om-
värld. De uppfattar hela tiden 
komplexa saker. De vill gå på 
upptäcksfärd, säger Karin 
Larsson.

Barnen blev snabbt förtjus-
ta i den lilla söta hundvalpen 
och några vågade sig också på 
att klappa teaterns huvudfi-
gur. Det blev ett lekfullt möte 
där publiken och valpen sjöng 
och spelade tillsammans. 

Teatern handlar om käns-

lor. Voff är glad, ensam, rädd 
och arg. Till slut finner han sin 
mamma och glädjen av att få 
krypa upp i en varm famn går 
inte att ta miste på. Föreställ-
ningen avslutas med att den 
lilla valpen tar farväl av sina 
beundrare, innan han lägger 
sig till rätta för att sova.

Visst har alla rätt till en kul-
turupplevelse, även de allra, 
allra minsta kommuninvå-
narna.

Hotel Plankenau Wirt ★★★★

Mitt i Salzburgerlands vackra natur 
inneslutet av snötäckta alptoppar ligger 
ett av Österrikes bästa skidsportsområ-
den, St Johan im Pongau. I 4-stjärniga 
omgivningar bor ni så nära skidspåren 
att det nästan inte lönar sig att ta av 
skidorna. Gratis skidbuss hämtar precis 
utanför hotellet och tar er till skidliften 
och därifrån når ni snabbt toppen av 
Gernkogelberget (1800 m.ö.h.). Härefter 
är det bara att känna suset i magen ned-
för pisterna samt beundra de snöklädda 
omgivningarna. Och efter en lång dag 
i pisterna i den friska alpluften bjuder 
hotellet in till afterski vid mörkrets inbrott. 

Ankomstdatum 2007:
Dec: 1. 8. 15.
Julen 2007: 
Ankomst lördag den 22.12.2007.
Nytår: Ankomst 29.12. kr. 5.449:-.

Ankomstdatum 2008:
Jan: 5. 12. 19. 26.
Feb: 16.
Mar: 9. 22.

Pris per pers. i dubbelrum

4.599:-
8 dagars semester på 4-stjärnigt 
hotell i Salzburgerland, Österrike

• 7 övernattningar
• 7 x frukostbuffé
• 7 x lunchpaket
• 7 x 3-rätters middag/buffé
• 1 x välkomstcocktail
• Gratis skidbuss
• Gratis liftkort till barn 

upp till 6 år

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

Skidsemester i Österrike

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:-.

Barnrabatt:  
Max. 1 barn 0–5 år gratis i 
förälders säng. Max. 2 barn 
6–13 år ½ pris i extrasäng i 
förälders rum. Max. 2 barn 

totalt per rum.

Golf- und Wellnesshotel Schloss 
Teschow ★★★★★

Minst en gång i livet bör man unna 
sig lite tvättäkta lyx på ett 5-stjärnigt 
slottshotell: På exklusiva Golf- och 
Wellnesshotell Schloss Teschow väntar 
en semesterupplevelse med den lyx 
och service som ger livet en vitamin-
injektion. Här släpar man naturligtvis 
inte runt på sitt bagage själv och toff-
lor samt badrockar ligger framme när 
ni anländer till hotellet och sen är bara 
att njuta. Slottet ligger i praktfulla 
omgivningar i en stor park med egen 
golfbana nere vid stora Teterower 
See och här har ni fri tillgång till både 
9 håls banan samt slottets 18 håls 
mästerskapsbana. Dagarna börjar med 
en överdådig brunchbuffé och sen 
finns ett av hav av utflyktsmöjligheter 
att besöka i detta historiska landskap. 

Ankomstdatum:
Valfri ankomst fram till 18.12.2007 
samt 4.1.-17.3.2008 och 25.3.-
12.4.2008.

Lyx för alla pengarna

Avbeställningsskydd:
Per vuxen kr. 115:-. 

• 3 övernattningar
• 3 x slottsbrunch
• 1 x 3- rätters middag/buffé
• 1 x champagnemottagning

efterföljt av 4-rätters 
slottsmeny

• 1 x guidad rundvisning på 
slottet

• Gratis greenfee

Enkelrum kr. 5.599:-.
Vuxen i extrasäng kr. 4.299:-.
Avbeställningsskydd: Pr. vuxen kr. 225:-.

GALEN
I RESOR?
Ge bort ett 
presentkort

Ring 
020 79 33 84

Hotel Plankenau Wirt 

Pris per pers. i dubbelrum

2.199:-
4 dagars semester på 5-stjärnigt 
slott i Mecklenburg-Vorpommern

Schloss Teschow

Inte livs levande, men nästan. Minstingarna vågade sig fram 
för att klappa den söta lilla valpen.

Den lilla hund-
valpen blev 
snabbt popu-
lär bland de 
små barnen.

Karin Larsson från Ögon-
blicksteatern i Umeå bjöd 
på en glädjefylld stund för 
de minsta barnen i föreställ-
ningen ”Voff!”, som visades i 
Ale gymnasium i torsdags.

I ALE GYMNASIUM
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Kallelse till 
medlemsmöte
söndag 25 nov  kl 15.00 

på repslagarmuseet

FÖRENINGEN BEVARA REPSLAGARBANAN
Repslagarmuseet 0303-74 99 10

www.repslagarbanan.se

Program
• Inbjudna representanter från Ale kommun och Väg- och 
 Banverket informerar: Ida Mattsson från Bana Väg i Väst,
 Lennart Nilsson, samhällsplaneringschef Ale kommun.

• Vi berättar vad föreningen åstadkommit under året och om 
 kommande aktiviteter. Summering av vårt samarbete med Ostindiefararen 
 Götheborg och vad som kommer att hända med fartyget nästa år.

• Övriga frågor.

Mötet sker under trivsamma former med kaffe och musik

BILDER
AV VÅRA 

FÖRFÄDER

-ingår i Västarvet

En utställning om arkeologins 
historia och hur spåren efter 
våra förfäder tolkats i olika tider.

NY UTSTÄLLNING PÅ LÖDÖSE MUSEUM !

Öppnar 24 november kl 14.00
www.lodosemuseum.se

0520-89701/03

Bra så in i hundan!
– Bebisteatern i Ale gymnasium gjorde succé
NÖDINGE. För första gången arrangerades det 
bebisteater i Ale gymnasium.

Det blir säkert fler i framtiden.
Hunden Voff gjorde stor succé bland minsting-

arna i publiken, men även föräldrarna tycktes 
roade av vad de fick uppleva.


