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NÖDINGE. Visor om 
olycklig kärlek präglade 
vokalkvartetten Krajas 
konsert.

Trots alla nedstämda 
texter var det aldrig 
nära att bli en sorglig 
kväll i Ale gymnasium.

Tvärtom, Kraja spred 
värme och glädje.

– Vi är ute på en spännande 
turné i Västsverige. Igår blev 
vi stoppade av polisen och 
idag ville inte bilen åka dit vi 
ville – eller rättare sagt, den 
startade inte ens. Tur att det 
var en hyrbil, konstaterar fyra 
norrländskor på besök.

Fyra unga tjejer från Umeå 
utgör vokalkvartetten Kraja. 
19-21 år gamla bjuder de på 
ett oväntat moget och pro-
fessionellt framträdande med 
mängder av klassiska visor. 
Repertoarens innehåll här-
stammar från såväl Sverige 
som närliggande länder. Det 
är en tilltalande bredd om än 
med fokus på kärleken och 
traditioner som folkmusiken 
har bevarat. Mellansnacket 

går från mun till mun och är 
lika naturligt som träffsäkert. 
Kraja står för ”platsen dit man 
längtar”, men kan lika gärna 
beskrivas som musikalisk un-
derhållning med humor och 
kärlek. När den egna visan 
”Festen är där vi är” framförs 
känns det som om kvartetten 
sätter pricken över i.

Olycklig kärlek
Många texter handlar om 
kärlek – oftast olycklig – men 
trots detta verkar inte någon 
i den 50 personer stora pu-
bliken känna någon kyla. Det 
är istället värme, livsgläd-

je och en suverän glimt från 
de åtta ögonen på scen som 
tas emot.

Frida Johansson presen-
terar mitt i konserten ett pot-
purri med dansvisor.

– De här avslöjar varför för-
äldrar inte bör veta när flickor 
går ut för att dansa.

Åt denna replik ler publi-
ken brett när en av refränger-
na faller; ”Ett par rullar runt 
i det gröna, den ena är nykter 
och den andra är jag…”

Publiken får lyssna till 
många välkända stycken, en 
del är i det närmaste original 
andra har de arrangerat efter 

eget tycke och smak. ”En 
sjöman älskar havets våg” och 
”Ut i vår hage” i Krajas tapp-
ning går inte obemärkt förbi. 
Det är skönsång på hög nivå.

Arrangören valde att låta 
Kraja uppträda på Röda scen, 
den mindre scenen i Ale gym-
nasium. Ett bra initiativ med 
tanke på den begränsade pu-
bliken.

Den unga norrländska vo-
kalkvartetten släpper i juni 
sin andra skiva. Det lär inte 
bli den sista.

Kraja 
värmde 
med 
olycklig 
kärlek…

Kraja, en ung vokalkvartett från Umeå bjöd på skönsång i Ale gymnasium i onsdagskväll.

Hotel Reiler Hof ★★★

Där den slingrande Moselfloden slår sina 
mest kraftiga kurvor ligger vinbyn Reil. 
Byns läge under den sydtyska solen och 
mitt mellan kulturpärlorna Koblenz och 
Trier gav den tidigt en speciell position 
inom vinodling och vinhandel, och byn 
har funnits i mer än 1000 år. Bybilden är 
präglad av både stenhus och korsvirkes-
hus från forna tider. Den härliga stäm-
ningen på floden och vinodlingarna som 
omger byn ger en oförglömlig upplevelse 
som genomsyras av äkta Moselromantik. 
Hotel Reiler Hof ligger på själva Mosel- 
promenaden och är en perfekt utgångs-
punkt för sköna vandringar och utflykter. 
En given utflykt är att besöka en av de 
många vingårdar och vinstugor där man 
kan smaka på områdets ädla vin. På en 
vandring längs flodkanten och genom 
vinterrasserna kommer man upp till 
vackra utsiktspunkter. 

Ankomstdatum:
Söndagar fram till 26.10.2008.

Pris per pers. i dubbelrum

2.249:-• 5 övernattningar
• 5 x frukostbuffé
• 5 x 3-rätters middag/buffé
• 1 x välkomstdrink

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

Moselromantik i vinbyn Reil

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 0-4 år gratis i 

förälders säng.
Max. 1 barn 5-11 år ½ pris i 

förälders rum.

Danskt äventyr i sommar

Vuxen i enkelrum kr. 3.249:-
Avbeställningsskydd:
Pr. vuxen kr. 135:-.
Inkluderar endast slutstädning.

• 5 övernattningar
• 5 x frukostbuffé
• 3 x 2-rätters middag 

inkl. before dinner drink

Vuxna i extrasäng kr. 1.949:-.
Barn i extrasäng kr. 1.124:-.
Vuxen i enkelrum kr. 2.849:-.
Avbeställningsskydd: 
Per vuxen kr. 115:-/Per barn kr. 65:-.

Pris per pers. i dubbelrum

2.699:-
6 dagars semester på 3-stjärnigt 
hotell i Juelsminde, Danmark

Hotel Zum Guten Onkel

Juelsminde Strand ★★★

Juelsminde vid Jyllands östkust 
är en riktig dansk sommarpärla 
med böljande sädesfält, histori-
ska väderkvarnar och som ligger 
centralt i förhållande till några 
av Danmarks största attraktioner. 
Från hotell Juelsminde Strand kan 
ni njuta av en härlig utsikt över 
havets blå vågor och bokskogen 
som växer ända ned till strandkan-
ten och ni bor endast 500 meter 
från badstranden. Man kan även 
promenera ner till Juelsmindes 
trevliga hamnmiljö där utom-
huscaféerna serverar kall fatöl i 
sommarsolen och bidrar till att 
Juelsminde blir en av sommarens 
mest charmerande semesterplat-
ser. På en liten utflykt så kan det 
rekommenderas att besöka mysiga 
öar som Hjarnø och Endelave med 
färjan från Snaptun. 

Ankomstdatum:
Juni: 16. 21. 26.
Juli: 1. 6. 11. 16. 21. 26. 31.
Aug: 10. 15. 20. 25.

6 dagars semester på 3-stjärnigt 
hotell vid flodkanten i Reil

Sporthotel Mölltal

Scandic Ariadne

Hotel Reiler Hof

Juelsminde Strand

Kristi himmelfärds dag 1 maj kl 11-15

Kilanda Marknad
Även i år när vitsipporna 
blommar möts vi till...

...med öppen gård

TEXT & BILD

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Varje år drabbas 
45000 svenskar 

av cancer
www.cancerfonden.se

pg 90 1986-0

ÅRSMÖTE
Onsdag den 16 april 

kl. 19.00
på Repslagarmuseet

MUSIKUNDERHÅLLNING
Servering till självkostnadspris

StyrelsenHjärtligt välkomna!
Torggatan • Älvängen • 0303-74 92 30

Medlemsfest för 

Lördag 5 aprilLördag 5 april

Efterinsläpp för 
alla andra kl 21.

Klockan 18-21 bjuder vi våra medlemmar plus 
en vän på en underbart läcker buffé. Du 

hämtar din biljett i receptionen hos Sportlife.

Kom i tid undvik kö!


