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Tryp Hotel Potsdam-Michendorf 

I förstaden Michendorf endast 12 
km från Potsdam ligger det 3-stjärn-
iga Tryp Hotel Potsdam och bara 
väntar på att bjuda Er välkomna. 
Här får ni alla fördelarna med att 
bo i en lite mindre stad, med dess 
lugna charm kombinerat med per-
fekta möjligheter för att besöka 
både Potsdams och Berlins många 
upplevelser på under en halv timme. 
Själva området är precis så natur-
skönt som man önskar sig och stora 
delar av områdets parker, floder och 
slott är med rätta med på UNESCOs 
lista över världsarv. 

Ankomstdatum:
Valfri ankomst i perioden 1.7.-9.8.2008 
samt 18.8.-28.8.2008.

Pris per pers. i dubbelrum

2.099:-• 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.

Potsdam - kulturarv och krönika

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:-.

Sommar i Sveriges trädgård

Enkelrum kr. 3.099:-. 
Vuxna i extrasäng kr. 1.899:-.
Avbeställningsskydd:
Pr. vuxen kr. 115:-/pr. barn kr. 65:-.
Inkluderar endast slutstädning.

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

Enkelrum kr. 2.999:-.
Avbeställningsskydd: 
Per vuxen kr. 65:-/Per barn kr. 45:-.
Uppehållet inkluderar endast slutstädning.

Pris per pers. i dubbelrum

2.199:-
6 dagars semester på 
3-stjärnigt hotell i Kristianstad

Hotel Zum Guten Onkel

First Hotel Christian IV 
Kristianstad bjuder på breda boule-
varder, shopping och uteserveringar i 
en historisk atmosfär samtidigt som 
du kan förnimma den härligt avslapp-
nande stämningen som gör att du 
inte tvivlar på att du är i Skåne. Här 
har historien satt sin prägel på arki-
tekturen med t.ex. stadens berömda 
kyrka som sägs vara Nordens vackras-
te renässanstempel och som endast 
ligger några meter från ditt hotell. 
Ditt eget boende är också elegant 
i och med att Hotell Christian IV är 
stadens gamla bankhus och blev 
2002 kårat till Kristianstads vackraste 
byggnad. Här är det lika högt i taket 
som himlen är blå i Skåne och många 
kultur- och naturupplevelser kan hitt-
as på dagsprogrammet. 

Ankomstdatum:
Juni: 19. 24. 29.
Juli: 14. 19. 24. 29.
Aug: 3. 8.

6 dagar på 3-stjärnigt hotell 
i Michendorf vid Berlin

Sporthotel Mölltal

Barnrabatt:

Max. 1 barn 0-5 år gratis 

i förälders säng.

Max. 1 barn 6-14 år ½ pris

 i förälders rum.

Hotel Ulmenhof

Barnrabatt:

Max. 1 barn 0-5 år gratis 

i förälders säng.

Tryp Hotel 
Potsdam-Michendorf

First Hotel Christian IV

NÖDINGE. Lovorden 
visste inga gränser när 
regionfestivalen för Ung 
kultur möts arrangera-
des i Ale gymnasium.

Deltagare, ledare och 
arrangörer var överens.

– Hela huset kokade 
av energi, det var 
magiskt, sa projektle-
darna Jonas Ekstrand 
och Jenny Berner.

Ale gymnasium fylldes i fre-
dagskväll med 400 ungdomar 
med nästan lika många olika 
intressen. Dessa gavs det prov 
på från den mäktiga scenen i 
idrottshallen. Hela 72 akter 
framfördes och konferenci-
er, Varanteaterns Magnus
Thompson, hade nog ett 
av sitt livs roligaste helger. 
Det blev en kulturfestival 
som innehöll allt och lite till. 
Lokaltidningen hälsade på 
under lördagskvällen och fick 
se prov på breakdance, pop-
musik, rockmusik, poesi, film 
och en bollkonstnär av sällan 
skådad art.

– En jury har sedan till upp-
drag att välja ut några som ska 
få chansen att utmana även i 
riksfinalen, men det är inget 
jag själv skulle vilja göra. Alla 
här är så unika och ambitiösa. 
Det är ett omänskligt upp-
drag, menar Jonas Ekstrand.

Förutom möjligheten att 
få uppträda på en stor scen 
inför en jättepublik ges del-
tagarna chansen att prova på 
nytt genom ett stort antal 
work-shops.

– De flesta tog verkligen 
vara på chansen att testa något 
annorlunda. Det var häftigt 
att se hårdrockare, killar med 
nitar, sitta och sticka, berättar 
Jenny Berner.

Festivalen inleddes på fre-
dagskvällen och avslutades 

inte förrän på söndagsef-
termiddagen. Då hade 400 
ungdomar i åldern 13-20 år 
från hela Västra Götalands-
regionen tillbringat en hel 
helg tillsammans under ett 
och samma tak.

– Alla var överens om att 
det här var den bästa festi-
valen någonsin. Mycket är 
tack vare Ale gymnasium 
som byggnad. Här har vi en 

sällsynt möjlighet att samla 
och ha allt inom räckhåll. De 
sover, äter, uppträder, myser 
och umgås med allt och alla 
på nära avstånd, säger Jonas 
Ekstrand.

Ale kommun har satsat 
hårt på arrangemanget och 
såväl Ale Fritids som Kul-
turverkets personal fanns på 
plats under helgen. Till sin 
hjälp hade de också fören-
ingslivet. Pelarteatern tog 
hand om entrén, Surte IS och 
Ale Innebandy tog hand om 
caféet, Nol IK och FC Ale 
hjälpte till att rigga scen.

– Ett bra exempel på vilken 
nytta vi har av föreningslivet. 
Självklart har alla fått en form 
av ersättning som vi tror att 
de har varit nöjda med. Sam-
arbetet har varit en förut-
sättning för klara ett arrang-
emang av den här storleken, 
menar Jenny Berner och 
Jonas Ekstrand.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Succé för UKM i Ale gymnasium
– Den bästa regionfestivalen någonsin

Magnus Thompson, UKM-räv 
och van konferencier, fick en 
suverän relation till den unga 
publiken.

Arvid Andersson från Lidköping bjöd på en uppvisning med 
innebandy och boll som hela världen förtjänar att se. En maka-
lös show till fräck musik!

Jonathan Andrén från Dalsed 
var trygg med sin gitarr.

Gäller t.o.m. 21/5 2008 med reservation för slutförsäljning 
och lokala avvikelser. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

www.hemtex.com. 

Handduk 50x70 cm

(ord. 69:-/st)

Duschbadlakan
70x130 cm

(ord. 179:-/st)

l PRISUTDELNING

Onsdagen 7 maj
     kl 18.00
   Fri entré

TECKNINGSTÄVLING
REPSLAGARMUSEET

De vinnande bidragen presenteras av Monica Samuelsson
ordförande i utbildning och kulturnämnden

Michael och Jan visade att breakdance är en skön konst.Michael och Jan visade att breakdance är en skön konst.


