
NÖDINGE. Söndagen 
den 2 december blir det 
”Konsert i juletid” med 
Lena Willemark.

Riksspelmannen Lena Wille-
mark har kommit att framstå 
som en av Sveriges och Euro-
pas mest mångsidiga artister. 
Mycket för hennes unika för-
måga att forma olikheter till 
en odelbar helhet. Ena dagen 
sjunger eller spelar hon tradi-
tionell folkmusik från Älvda-
len. Nästa dag ägnar hon åt 
gränslösa drabbningar eller 
är solist i den konstmusikalis-
ka världen. Den tredje dagen 
möter hon sin publik med 
ett knippe moderna jazzlåtar. 
Hennes rötter finns i Everts-
berg, Älvdalen, Dalarna. Där 
mötte hon dagligen under sin 
uppväxt särpräglade män och 
starka kvinnor av vilka hon 
lärde sig den traditionella Älv-

dalsmusiken och att kalla på 
boskap, kula. Med sig på Kon-
sert i juletid har hon pianisten 
och kompositören Elise Ei-
narsdotter. 

Nya Motettensemblen 
under ledning av Peter Cor-
neliusson bjuder på julsång-
er. 

Som traditionen bjuder 
delas Ale kommuns kultursti-
pendium ut av Utbildnings- 
och kulturnämndens ordfö-
rande, Monica Samuelsson, 
till stipendiaterna Elisabet 
Ehlersson, Sabina Nilsson 
och Bo Björklund.

I pausen bjuds det på glögg 

och klenäter.
Kvällen tjuvstartar klockan 

17.00 då det är vernissage på 
utställningen Kärlek.

Konserten är ett samar-
rangemang mellan Utbild-
nings- och kulturnämnden 
och ABF Sydvästra Göta-
land.
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Hotel Morgensonne ★★★

Endast 1 ½ timme söder om den dan-
ska gränsen ligger den charmerande 
och genuina fiskarbyn Büsum helt 
ute vid Vesterhavet. Nationalparken 
Wattenmeer och Vesterhavets evigt 
skiftande ansikte utgör fantastiska 
kulisser för detta område. Antingen 
om ni känner för långa promenader 
vid vattnet eller goda upplevelser så 
har ni en perfekt utgångspunkt på det 
stämningsfulla Hotel Morgensonne 
för att fira några trevliga semesterda-
gar. Ni kan t.ex. ta färjan från Büsum 
hamn och åka till Helgoland, ön med 
de röda klipporna som reser sig 70 
meter över havet. Eller bege er ut 
på vandringar, cykel- eller ridturer i 
naturskyddsområdet Katinger Watt 
(27 km) som Vadehavet har skapat 
på Eiderstedthalvön (hästuthyrning i 
Katinger Watt). 

Ankomstdatum:
Valfri ankomst fram till 17.12.2007 
och 2.1.-27.2.2008.

Pris per pers. i dubbelrum

949:-
4 dagars semester på 3-stjärnigt 
hotell i Büsum, Schleswig-Holstein

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 2 x 3-rätters middag/buffé
• 1 x välkomstcocktail
• Eftermiddagskaffe eller 

glühwein
• 1 x gratis entré till antingen

Büsum badland eller 
stormflodsmuseum

• 20 % rabatt på greenfee 
(vintergolf)

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

Semesterdagar i fiskarbyn

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. 1 barn 6–14 år 1/2 pris i 

förälders rum.

Hotel Alte Post ★★★★

Gasteinerdalen i de österrikiska 
Alperna erbjuder ett pärlband av 
celebra kurorter som uppstått runt de 
hälsobringande termalkällor. Mitt i 
dalen omringat av höga bergstoppar 
ligger Bad Hofgastein som har dalens 
största kurbadland med utom- och 
inomhus bassänger fyllda med vat-
ten från byns källor. På kyrktorget 
några hundra meter bort ligger det 
4-stjärniga Hotel Alte Post som följer 
upp kurtraditionerna på bästa vis och 
bjuder er välkomna till en österrikisk 
sommaridyll lika blomstrande som 
hotellets fasad – men också med den 
extra lyx som man kan förvänta av ett 
4-stjärnigt spahotell i gästfrihetens 
hemland.

Ankomstdatum:
Maj: 10. 17. 24. 31.
Juni 7. 14. 21. 28.
Juli: 5. 12. 19. 26.
Aug: 2. 9. 16.
Sep: 13. 20.

Sommarlyx i Salzburgerland

Enkelrum kr. 3.949:-.
Vuxen i extrasäng kr. 3.299:-.
(Max. 1 vuxen i extrabädd per rum).
Avbeställningsskydd:
Per vuxen kr. 175:-/Per barn kr. 85:-. 

• 7 övernattningar
• 7 x frukostbuffé
• 7 x lätt lunchbuffé inkl. 

drickvaror
• 7 x 3-rätters middag inkl. 

drickvaror
• 7 x entré till Post Therme 

Wellness
• Gratis barnaktiviteter

Enkelrum kr. 1.149:-.
Vuxen i extrasäng kr. 849:-.
Avbeställningsskydd:
Pr. vuxen kr. 45:-/Per barn kr. 35,-.

GALEN
I RESOR?
Ge bort ett 
presentkort

Ring 
020 79 33 84

Pris per pers. i dubbelrum

3.599:-
8 dagars semester på 4-stjärnigt 
spahotell i Bad Hofgastein

Hotel Alte Post

Barnrabatt:  
Max. 1 barn 0–2 år gratis i 
förälders säng. Barn 3–9 år 

gratis i förälders rum.
Barn 10-14 år ½ pris i 

förälders rum. 
(Max. 2 extrabäddar totalt).

Ale Torg • 0303-22 94 70 www.balancebar.se
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Ordet och poesin intar 
scenen under en poesikväll 
på Ale gymnasium, torsda-
gen den 29 november.

Inleder, avslutar och 
håller ihop kvällen gör 
Olivia Bergdahl, estrad-
poet och svensk mästaren 
i Poetry slam 2007, och 
Maud Lindström, vissång-
erska och poet. Under kväl-
len kommer unga, lokala 
poeter läsa sina dikter och 
det kommer också att finnas 
möjlighet att läsa fler dikter 
i en utställning.

Olivia Bergdahl har upp-
trätt på bland annat Hults-
freds- och Arvikafestivalen, 
Världspoesidagen i Stock-
holm, Göteborgs Poesifes-
tival, Bok- och Biblioteks-
mässan, Malmöfestivalen, 
Göteborgskalaset och Gö-
teborgs Stadsteater. I höst 
har hon kommit ut med 
diktsamlingen ”Demo” 
och har även gjort en de-
moskiva.

Maud Lindström har 
skrivit visor i sex år och 
spelat över hela landet, till 
exempel på Hultsfreds-, 
Arvika-, Pride- och Mal-
möfestivalen, Göteborgs 
Kulturkalas, visfestivaler, 
feminismfestivaler, fritids-
gårdar och skolor. Debut-
skivan ”Strategivisor för 
kärlekskritiker” kom 2005.

Poesikvällen är ett sam-
arrangemang mellan Stu-
dieförbundet Vuxenskolan, 
Ale kommun och Löftet – 
ung arrangör. 

Poesikväll på 
Röda scenen

Konsert i juletid med Lena Willemark

Riksspelmannen Lena Willemark har sällskap av pianisten och kompositören Elise Einarsdot-
ter på ”Konsert i juletid” i Ale gymnasium nästa söndag.


