
ÄLVÄNGEN. Anne-
lie Utter var en av de 
första i Sverige som 
började med ekoturism 
och hon fick det presti-
gefyllda Grand Travel 
Awards Ekoturismpris 
2001. 

I motiveringen heter 
det bland annat: ”På 
hennes resor runt om i 
världen möter man byg-
dens folk och natur på 
ett värdigt och natur-
ligt sätt”.

Genom Annelies känsla för 
djur och natur bidrar hon med 
att förhöja värdet på djuren 
som hon har fångat med sin 
kamera. Fotoutställningen, 
som har vernissage söndag 
24 februari i Repslagarmu-
seet i Älvängen, är också ett 
bidrag till att sätta ekoturism 
på kartan. Genom att hon ar-
rangerar resor till områden 
där man kan studera djuren 
på ett värdigt sätt, så skyd-

das också naturen och lokal-
befolkningen får upp ögonen 
för den rikedom de lever i.

– Ekoturism bidrar till att 
skapa jobb och försörjning 
utan att förstöra miljön, säger 
Annelie Utter.

Fotoutställningens djur-
bilder talar till betraktaren, 
Annelies skicklighet med ka-
meran sätter fokus på de stora 
primaterna som bergsgorillor 
och tigrar. Hennes känsla för 
ljuset och den stora kärleken 
hon äger för djuren har hon 
tydligt fångat i deras ögon.

På vernissagen talar Rajat 

Pal Singh som är guide och ti-
gerspårare från Indien, verk-
sam i Kaziranga National-
park.

Utställningen följs upp 
med en föreläsning  onsda-
gen den 5 mars. Annelie Utter 
berättar bland annat hur man 
kan resa på ett mer miljömed-
vetet sätt.
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Hotel Pinenhus ★★★

Mellan himmel och hav och med en 
utsikt över Danmarks största fjord, 
Limfjorden, ligger en plats där stress 
och jäkt dunstar bort som dagg i 
solen. Hotel Pinenhus historia som 
kungligt besökt krog är nästan 300 år 
gammal och har trots sina nya, flotta 
och komfortabla ramar bevarat tra-
ditionen för god mat och avkoppling 
mitt i ett av landets mest säregna 
naturområden. Precis nedanför hotell-
et kan man promenera längs stranden 
till den eleganta bron som 1978 
avlöste båtförbindelsen mellan Salling 
och Mors. Uppehållet innehåller ett 
möte med den berömda ölen från Fur 
Bryghus och golfintresserade kan dra 
nytta av hotellets samarbete med sju 
golfklubbar i området. 

Ankomstdatum:
Valfri ankomst fram till 28.6.2008 och 
15.8.-19.12.2008.

Pris per pers. i dubbelrum

1.249:-
3 dagars semester på 3-stjärnigt 
hotell vid Limfjorden i Danmark

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x krogmeny
• 1 x 2-rätters middag 
• 1 x Fur-ölsmakning

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

Danmark med ölsmakning

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 6–14 år ½ pris i 

förälders rum.

Sommar i de italienska alperna

Enkelrum kr. 5.549:-.
Avbeställningsskydd:
Per vuxen kr. 200:-/Per barn kr. 115:-.

• 7 övernattningar
• 7 x frukostbuffé
• 7 x lunchpaket
• 7 x 3-rätters middag 

inkl. salladsbuffé

Enkelrum kr. 1.649:-.
Vuxen i extrasäng kr. 1.099:-.
Extradygn m. frukostbuffé kr. 449:-.
Avbeställningsskydd: 
Per vuxen kr. 65:-/Per barn kr. 45:-.
Inkluderar endast slutstädning.

Pris per pers. i dubbelrum

4.149:-
8 dagars semester på 3-stjärnigt 
hotell i Südtirol, Italien

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

4–11 år gratis i förälders rum.
Max. 2 barn 12–14 år ½ pris i 

förälders rum. OBS: Dock max. 2 
barn totalt i egen säng per rum.

Hotel Zum Guten Onkel

Wirtshaushotel Alpenrose ★★★

När man kör i södra Tyrolen genom 
Brennerpasset in i Italien möts man 
av ett av de vackraste landskapen i 
världen; de norditalienska alperna 
Dolomiterna. De ståtliga bergen 
som tindrar i solljuset från morgon 
till kväll, utgör en betagande kuliss 
och det är i dessa omgivningar som 
ni hittar Wirtshaushotel Alpenrose. 
Hotellets värdpar kombinerar öster-
rikisk och italiensk kultur i en char-
merande och hjärtlig stil och med ett 
boende på ert 3-stjärniga hotell så är 
det upplagt för några härliga som-
mardagar. Om ni blir mätta på att 
skämma bort er själva i hotellets rela-
xavdelning så kan en bilresa genom 
Eppanvindistriktet söder om Bozen 
(81 km) varmt rekommenderas. Här 
kör man rakt in i ett äventyr bland 
vinmarker, slott och borgar som lig-
ger längs vägen. 

Ankomstdatum:
Jun: 21. 28.
Jul: 5. 12. 19. 26.
Aug: 2. 23. 30.
Sep: 6.

Hotel Pinenhus 

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

LadiesLadiesLadies
nightnightnight

förköp: 100:- i dörren: 150:-

den 23 februari
på Balance

FÖRBERED ER!FÖRBERED ER!

– Den stora 
favoriten från 

förra året!

Endast damer fram till kl 22. 
...med start redan kl 20.

Annelie Utter
naturfotograf / expeditionsledare

FOTOUTSTÄLLNING  
Ekoturism - medveten turism bland vilda djur i en vild natur

Vernissage Söndag den 24 febr kl: 13.00 (fri entré) 

Utställningen pågår till den 26:e mars

Lasse Brandeby 
i Dödsdansen
– Nu kommer föreställningen till Ale

Fotoutställning på Repslagarmuseet
– Annelie Utter bland vilda djur i en vild natur

Dödsdansen är en svart galen komedi som visas i Ale gym-
nasiums teatersalong onsdagen den 27 februari med bland 
andra Lasse Brandeby och Sara Wikström.

Dödsdansen är en svart 
galen komedi, ett äkten-
skapsdrama, skrivet av August 
Strindberg, med glimten i 
ögat. Med Lasse Brande-
by, Sara Wikström och Dag 
Malmberg i rollerna är det 
bäddat för en rolig och an-
norlunda föreställning. Döds-
dansen visas i Ale gymnasium 
onsdagen den 27 februari.

Handlingen utspelar sig 
på en isolerad ö i skärgården 
där artillerikapten Edgar har 
blivit stationerad. Han är gift 
med Alice och de firar silver-

bröllop. Barnen är utflugna 
och det enda som fyller det 
stora huset är makarnas bittra 
hat mot varandra. En intet ont 
anande kusin till Alice, Kurt, 
kommer på oväntat besök från 
Amerika och dras in i makar-
nas kapplöpning mot botten. 
För att det inte ska råda något 
tvivel om vad som utspelar sig 
har Strindberg döpt ön till 
Lilla Helvetet. 

Regissör till föreställning-
en är Erik Ståhlberg. Som ar-
rangör står Teaterföreningen 
i Ale.

Fotoutställning med Annelie Utter blir det på Repslagarmuseet i Älvängen. Vernissage sker 
söndag 24 februari. Annelie visar djurbilder av högsta klass. 


