
Lördagens tilldragelse inleds 
med ett föredrag av Cajsa S 
Lund om den tidiga musiken 
och arkeologiska fynd. Där-
efter intar Sven Berger ta-
larstolen om medeltida musik 
och instrument.

Så här skrev tidskriften 
Tidig Musik om Sven Berger 
när han fick hedersutmärkel-
sen Mungigan 2003:

”Sven Berger är en av pion-
järerna för tidig musik i Sve-
rige och har under många år 
outtröttligt spelat och under-
visat. Med Sven Berger i spet-
sen såg ensemblerna Jocula-
tores Upsaliensis och Con-

vivum Musicum dagens ljus. 
Tack vare honom har de nått 
en hög musikalisk nivå. Sven 
Berger har lärt upp och in-
spirerat många unga musiker 
och har ett ständigt pågåen-
de kursarbete. Årets mungiga 
tilldelas honom för nyfiken-
het och spontanitet i sitt mu-
sicerande och för sitt främ-
lingsskap inför varje form av 
dogmatism.”

Efter en samtalsstund 
kring medeltida musik och 
instrument blir det work-
shop i medeltida dans. Här 
ges möjlighet för alla intres-
serade besökare att delta.

Dagen avslutas med en 
kvällskonsert med Ledu 
Lekare och Convivium Mu-
sicum Gothenburgense. Det 
bjuds på toner från medeltid 
och renässans. Ledu Lekare 
skivdebuterade 2002 och 
sjunger och spelar medeltids- 
och renässansmusik på tids-
enliga instru-
ment. Grup-
pen star-
tades 1995 
och spelar på 
marknader, 
festivaler, 
invigning-
ar, fester och 
bröllop med 
mera. Ledu 
Lekare har 
i många år 
uppträtt på 
Lödöse Mu-
seums med-
eltidsmark-
nad och i te-
aterspelet 
”Vid Ljuda 
os”.

– Det ska 
bli intressant 
att se vad 
denna sats-
ning kan ge. 
Program-

utbudet är bra och sedan är 
det bara hoppas att folket 
kommer, avslutar Johan 
Lindblom.
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Ny grupp med step up-
träning startar 

söndag 7/9 kl: 18-19 
i Älvängens kulturhus lilla 

hallen. Ledare: Frida

OBS! Core träning torsdagar 
21-21:45 utgår p g a ledarbrist.
Vi söker ledare till våra grupper. Vid 
intresse ring: Inger tel: 0705146891 

eller Agneta tel: 0709577050.

HÅLANDA
SIM & TRIM

Ingen föranmälan, kom i god 

tid för inskrivning.

Hösten 2008 (vecka 36-47)

Tisdagar Start 9/9
• Motionsgymnastik Med viktstänger 
 Garnvindeskolan 19.30-20.30
 Ledare: Anna Lorentsson

Torsdagar Start 11/9
• Motionsgymnastik Medelpass 
 Hålanda Bygdegård 19.00-20.00
   Ledare: Anna Lorentsson

Söndagar Start 7/9
• Pilates (utan redskap)
 Hålanda Bygdegård 17.30-ca 18.45
 Ledare: Anna & Anki & Liselott
• Motionsgymnastik Medelpass
 Hålanda Bygdegård 19.00-20.00
 Ledare: Liselott Persson

Måndagar Start 8/9
• Vattengympa 19.45-20.45 
 Skepplanda simhall
 Ledare: Anki Olsson
• Fri simning 20.45-21.15

VUXNA och UNGDOMAR

Kostnad: Vuxna och ungdomar 400 kr per termin. Ni har möjlighet att välja fritt ur 
alla våra aktiviteter under veckan.

BARN GYMNASTIKEN 4-6 ÅR
Måndagar Start 8/9
• Hopp- och lekgympa (4-6 år)
 Hålanda Bygdegård kl:18.15-19.00
 Ledare: Mari-Louise Nilsson, 
 hjälpledare: Ida Edvardsson

Ingen föranmälan, kom i god tid för inskrivning.
Kostnad: 100 kr per termin (12 ggr)

Nya och gamla medlemmar hälsas välkomna

Frågor Pia tel 0303-33 76 01

För mer information om 

vår förening gå in på 

www.halanda.se/evenemang/
sim&trim.

Clarion Hotel 
Temperance 
Malmö är staden som är full med 
överraskningar och har många fördelar 
genom att vara granne med Wonderful 
Copenhagen. Under en weekend kan 
du få full valuta för pengarna när ni 
bor på det flotta 4-stjärniga Clarion 
Collection Hotel Temperance som ligger 
mitt i centrum omgivet av sevärdheter. 
Här är 500 m. till Malmöhus Slott och 
den gamla stadens pittoreska kvarter, 
torg och små sidogator som är sär-
skilt butik- och restaurangtäta. Efter 
den goda middagen lördag kväll på 
Restaurang Skeppsbron 2 som ligger 
med utsikt över kanalen kan det rekom-
menderas en romantisk promenad 
längs stadens kanaler och i parkerna 
vid renässanslottet, där även det flotta 
Casino Cosmopol ligger. 

Ankomst
Fredagar i perioden 31.12.2008 
samt 1.1.-19.6.2009.

Pris per pers. i dubbelrum

1.399:-
• 2 övernattningar
• 2 x frukost
• 1 x enkel kvällsbuffé
• 1 x 3-rätters middag 

lördag kväll på 
Restaurang Skeppsbron 2

Kör-själv-resor med

Lyxweekend i Malmö

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:-.

Härliga dagar i Skagen

Enkelrum kr. 1.649:-. Vuxen i extrasäng kr. 1.099:-. Möjlighet för extradygnkr. 349:-.
Avbeställningsskydd: Per vuxen kr. 65:-/Per barn kr. 45:- Endast slutstädning.

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

Enkelrum kr. 1.749:-. 
Vuxen i extrasäng kr. 1.149:-.
Möjlighet för extradygn kr. 449:-.
Avbeställningsskydd: 
Per vuxen kr. 65:-/Pr. barn kr. 45:-.
Uppehållet inkluderar endast slutstädning.

Pris per pers. i dubbelrum

 1.249:-
3 dagars semester på
3-stjärnigt hotell i Skagen

Hotel Zum Guten Onkel

Color Hotel Skagen 
Utanför sommarsäsongen så kan man 
hitta det äkta Skagen med den ro, 
originalitet och fantastiska ljus som de 
kända Skagenmålarna föll för. Skagen är 
en perfekt plats för att ta en promenad 
tillbaka i tiden bland de vitmålade stake-
ten och de små gulmålade husen i byn. 
Njut av konstnärernas fantastiska verk 
på Skagens Museum och besök Anchers 
och Drachmanns hus för att få lite inblick 
i hur konstnärkolonins vardag gestaltade 
sig för över 100 år sedan. Color Hotel 
Skagen ligger i lä bakom tallarna mellan 
Skagen hamn och Gl. Skagen och här 
bor man i ljuset mellan Kattegatt och 
Vesterhavet med Den tilsandede Kirke 
som närmsta granne och flera andra 
utflyktsmöjligheter såsom Danmarks 
”miniöken” Råbjerg Mile endast en kort 
bilresa bort.

3 dagars weekend på 4-stjärnigt 
hotell i Malmö centrum

Ankomst:
Söndagar, måndagar, tisdagar 
och onsdagar fram till 22.9.2008. 
Valfri ankomst i perioden 28.9.-
17.12.2008.

Hotel Temperance

Hotel Skagen

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis 

i förälders säng.
Max. 2 barn 6-14 år ½ pris 

i förälders rum.

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis 

i förälders säng.
Max. 2 barn 6-14 år ½ pris 

i förälders rum.

Som läsare av Alekuriren får du 
dessa speciella läsarerbjudande. 
Upplys reskoden vid beställning 
– så får du automatiskt rabattpriset.

Medeltidsmusik på Lödöse Museum

Repslagarmuséet Älvängen 3.9– 5.10. Vernissage 3.9 kl. 18.00. 
Fri Entré.  Tel. 0303– 74 99 10

LÖDÖSE. Lödöse Museum gör en ny satsning på 
historik och medeltida musik.

På lördag arrangeras ”Medeltidsmusik i Lödöse” 
för första gången.

– Jag tror och hoppas att besökarna ska tycka 
detta är spännande. Den medeltida musiken är 
trots allt grunden till det som vi hör idag, säger 
Johan Lindblom, kommunikatör på Västarvet.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

På lördags blir det kvällskonsert med Ledu Lekare på Lödöse 
Museum. Konserten är ett inslag i den nya satsningen ”Med-
eltidsmusik i Lödöse”.

Arkivbild: Jonas Andersson


