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Hotell Linnéa ★★★

Besök Skånes andra största stad 
Helsingborg med sitt charmerande 
stadsliv och sitt förträffliga läge vid 
Öresund. Ta båten över sundet på 25 
minuter och gör ett besök i charmiga 
Helsingør där ni kan shoppa i butikerna 
eller bara uppleva den danska avslapp-
nande stämningen samtidigt som ni 
njuter av en kall öl. Härifrån kan även 
kustbanetåget ta er förbi t.ex konstmu-
seét Louisiana och ända ned till metro-
polen Köpenhamn. Mitt i Helsingborgs 
centrum ligger Hotell Linnéa i ett av de 
vackra gamla stadshusen och här blir 
ni väl omhändertagna och redo för att 
utforska staden. Kasta er ut i det varie-
rande shoppinglivet i Helsingborg med 
sina butiker, restauranger och caféer 
som ligger runt om Stortorget. 
Gå upp för den 35 meter höga Kärnan 
som är det enda som återstår av 
Helsingborgs Slott.

Ankomstdatum:
Fredagar fram till 13.6.2008.

Pris per pers. i dubbelrum

799:-• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• Välkomstvin på rummet

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

Helsingborg - Sundets pärla

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 1½ pris i 

förälders rum.

Förtrollande Schwerin

Vuxen i enkelrum kr. 1.899:-.
Avbeställningsskydd:
Pr. vuxen kr. 65:-/Pr. barn kr. 45:-. 
Inkluderar endast slutstädning.

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 2 x 3-rätters middag
• 1 x entrébiljett till Schloss 
• Schwerin

Barn i extrasäng kr. 399:-.
Vuxen i enkelrum kr. 1.249:-.
Avbeställningsskydd: 
Per vuxen kr. 45:-/Per barn kr. 35:-.
Inkluderar endast slutstädning.

Pris per pers. i dubbelrum

1.499:-
4 dagars semester på 4-stjärnigt 
hotell i Mecklenburg-Vorpommern

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

Hotel Zum Guten Onkel

NH Schwerin ★★★★

Schwerin, som är känt för sitt även-
tyrslott Schloss Schwerin, ligger 
vackert omgivet av både skog och sjö 
i ett av Nordtysklands mest idylliska 
områden. Här får man nästan allt 
serverat på ett silverfat: Kultur, natur, 
shopping och äventyr - det är bara 
att välja. Besök t.ex renässansslottet 
Schwerin (5 km), som speglar sig i 
sjön från sin ö i Schweriner See. Eller 
hoppa på en båt från Alter Garden, 
parken framför slottet, härifrån 
upplever man stadens samspel med 
naturen från en annorlunda vinkel. 
Och är det stadsupplevelser som 
lockar så gör ett besök i centrum (5 
km) och Schwerins gamla stadsdel 
Schelfstadt (7 km). Här hittar ni både 
historiska korsvirkeshus och barock-
kyrkan Schelfkirche men också små 
trevliga butiker.

Ankomstdatum: Valfri ankomst 
fram till 7.6.2008.

3 dagars semester på 3-stjärnigt 
centrumhotell

Hotell Linnéa

NH Schwerin

Platsen dit man längtar. Det 
är vad det samiska ordet Kraja 
betyder. Visst målar sånger-
skorna en nostalgisk känsla 
av ett svunnet Sverige med 
sina röster, men den är inte 
alltid idyllisk. Vi släpper in 

en fantastisk värld av naturly-
rik, humor, drömmar, kärlek, 
sorg och svek när vi öppnar 
dörren för Kraja. 

Kraja är en vokalkvar-
tett från Umeå som består 
av Linnea Nilsson, Frida Jo-

hansson och systrarna Eva 
och Lisa Lestander. De har 
sedan starten 2001 utveck-
lat sitt musikskapande till en 
imponerande nivå och byggt 
upp en repertoar av koraler, 
skämt- och kärleksvisor och 
danstrallar. Mycket är hämtat 
ur den lokala folkmusiktradi-
tionen i Västerbotten, en del 
är folkvisor från andra delar 
av Skandinavien och en del är 
nykomponerat. De fyrstäm-
miga arrangemangen gör de 
själva.

 Ur några recensioner:
”Kraja är nordiskt ljud i kon-
centrerad form... Kraja står 

Fyrstämmig sång Fyrstämmig sång 
så vacker att det så vacker att det 
gör ontgör ont

– Kraja kommer till Ale gymnasium

Kraja är en vokal-
kvartett från Umeå, 
som kommer till Ale 
gymnasium för en 
konsert onsdagen 
den 26 mars.

rakt upp och ner, acappel-
la och levererar fyrstämmig 
sång med en formsäkerhet 
som övergår allt förnuft. Fyra 
klara, porlande röster utan 
minsta friktion...” 
Mikael Strömberg, Aftonbladet

”Fyra lysande musiktalanger 
i ljuvlig fyrklang. Så kan man 
sammanfatta Kraja, en vis-
kvartett bredare än de flesta 
och kanske en av landets ta-
langfullaste… Kraja bygger 
sin musik på ett gediget mu-
sikkunnande. Tjejerna är 
multimusikaliska vilket san-
nolikt är hemligheten bakom 
de träffsäkra stämmorna, 
oftast i folkton. Det är god 
variation på materialet som 
i huvudsak är hämtat från 
den västerbottniska folkmu-
siktraditionen. Skämt, allvar, 
kärlek och sakralt. Allt acapel-
la. Mums för en finsmakare.”
Per-Roger Carlsson, Sundsvalls 
tidning

”Fyra flickor från Umeå, 
19-21 år unga - i fyrstäm-
mig sång som är så vacker att 
den gör ont. På Krajas de-
butplatta samlar de folkmu-
sik från såväl Ångermanland, 
Västerbotten och Torneda-
len som Småland, Norge 
och Estland…Arrangemang-
en har de skrivit själva och 
stämsången sitter klockrent.”
Nils Ågren, TIDNINGEN7

Konserten äger rum i Ale 
gymnasium onsdagen den 26  
mars.

Öppettider i påsk
Skärtorsdag till kl 21

Långfredag stängt
Påskafton öppet till 02

Påskdagen och Annandag påsk stängt

www.akademi.bastad.se    tel. 0431-765 30

FRAMTIDENS 
LEDARE
En utbildning för dig som 
vill utvecklas till en bra ledare. 
Innehåller en unik kombination 
av kunskaper i traditionellt 
aff ärsmannaskap, marknadsfö-
ring och ledarskapskurser. 
Statligt fi nansierad på halvfart 
och halvdistans. Kan kombine-
ras med ditt ordinarie arbete.

 PROGRESSIVT LEDARSKAP 40 p

Sista ansökan 15 april
Kursstart 28 augusti

Nöje


