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Radisson SAS Jutlandia 
Hotel ★★★★   
Frederikshavn är avslappnande Dan-
mark när det är som bäst och närheten 
till Sverige har i alla år lockat hit shop-
pingglada turister. Staden gör hela 
tiden insatser för att komma på världs-
kartan med sina nytänkande idéer inom 
turistområdet. Man har skapat en 
spännande atmosfär med flera möjlig-
heter och upplevelser som kommer alla 
tillgodo: Golfbanor, gågatan med sina 
många butiker och ett levande nattliv 
i kombination med närheten till havet. 
Bo på stadens stilfulla 4-stjärniga 
Radisson SAS Jutlandia Hotel med en 
formidabel utsikt över hamnen, från det 
att solen går upp över frukostbuffén 
och kastar ljus över vindkraftverken tills 
ni ska njuta av Restaurang Gråandens 
praktfulla menyer på kvällen.  

Valfri ankomst fram till 18.12.2008.
OBS: På följande datum ersätts 
middagen av hotellets julbord: 
28.+29.11., 5.+6.12. och 12.+13.12.

Pris per pers. i dubbelrum

1.599:-
• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 2 x 3-rätters middag
• 1 välkomstdrink på John Bull

Kör-själv-resor med

”Dejlige” Danmark

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:-.

På upptäckt i Schwerin

Enkelrum kr. 1.699:-. Avbeställningsskydd: Per vuxen kr. 65:-/Per barn kr. 45:-.  

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 3 x 3-rätters middag/buffé
• 1 x välkomstdrink
• Vin och fruktkorg på rummet 
   vid ankomst

Pris per pers. i dubbelrum

 1.249:-
4 dagars semester på 3-stjärnigt 
hotell i Leezen vid Schwerinersjön

Kochs Hotel ★★★

En upptäcksresa i Mecklenburg-
Vorpommerns gamla byar och prakt-
slott rymmer en mängd av svensk 
historia från tiden då området var 
under svenskt herredömme på 1600- 
talet. Detta områdes stora attraktion 
är den gamla kulturstaden Schwerin. 
Från ert trevliga hotell i byn Leezen 
vid Schwerinersjöns östliga sida är 
det bara 12 km till Schwerin, där sta-
dens berömda ”törnrosaslott” inne 
i centrum tronar på en ö ute i sjön. 
Både slottmuséet och slottsparken 
är en stor upplevelse men kom även 
ihåg stadens Staatliches Museum 
som har en av de största holländ-
ska samlingarna med verk av bl.a. 
Brueghel, Rembrandt och Rubens. I 
centrum finns det dessutom massor 
av möjligheter för shopping eller 
en öl på en trevlig torgplats med 
parasoller och utomhusservering 
i solen. 

4 dagars semester på 4-stjärnigt 
hotell i Frederikshavn

Ankomst: Torsdagar och söndagar 
fram till 25.12.2008 samt i perioden 
4.1.-28.5.2009.

Hotel Temperance

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-6 år gratis

 i förälders säng.
Max. 1 barn 7-14 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.

Enkelrum kr. 2.399:-. Vuxen i extrasäng kr. 1.249:-. Endast slutstädning.
Avbeställningsskydd: Per vuxen kr. 65:-/Per barn kr. 45:-.  

Kochs Hotel

Radisson SAS Jutlandia Hotel

Cirkuskassan öppen speldagen 12-13 samt en timme före 
föreställningen. Biljetter kan även beställas på telefon 070-338 11 88.

Modern klimatanläggning gör tältet behagligt i alla väder. 

www.cirkusolympia.se

Helt nytt program!

Cirkuskassan öppen speldagen 12-13 samt en timme före 
föreställningen. Biljetter kan även beställas på telefon 070-338 11 88.

Modern klimatanläggning gör tältet behagligt i alla väder. 

www.cirkusolympia.se

Onsdag 17/9 Surte  19.00

Torsdag 18/9 Kungälv 19.00

Fredag 19/9  Nol  19.00

Söndag 21/9 Kärra Rödbo 16.00

Välkomna!

Samarbetet med Circus Ma-
digan ska ses som ett tema i 
Madenskolans förebyggan-
de verksamhet mot mobbing 
och samtidigt en del i den li-
kabehandlingsplan och vär-
degrund som tillämpas på 

skolan.
– Det var en ur personal-

gruppen som hade hört talas 
om Cirkus Madigan och fö-
reslog att vi skulle ta hit dem. 
Sagt och gjort. Det blev en 
riktig fullträff och temaveck-

an har varit uppskattad 
av alla på skolan, säger 
Gerd Philipson.

Manuela Scholl till-
hör den åttonde genera-
tionen som driver runt 
Cirkus Madigan. Hon 
är född i en husvagn och 
kan cirkuslivet utan och 
innan.

– Nu är vi två familjer 
som ansvarar för verk-
samheten. Vi är en tradi-
tionell cirkus med rötter 
i Tyskland. Sedan 2003 
har vi dock koncentre-
rat oss på enbart skolprojekt 
i Sverige. Vi är runt och be-
söker ungefär 180 olika plat-
ser varje år, förklarar Manue-
la Scholl och fortsätter:

– För fyra år sedan var vi i 
Skepplanda och nu är vi alltså 
tillbaka i Ale kommun. Cir-
kustältet kommer att stå kvar 
på Älvevis grusplan även kom-
mande vecka då vi ska arbeta 
tillsammans med Älvängen-
skolan. Veckan därpå ska vi ha 
ett utbyte med Alboskolan.

Under temaveckan blir 
skoleleverna indelade i ål-
dersblandade grupper för att 
därefter tränas i diverse ak-
robatiska övningar. Barnen 
drillas av cirkusens professi-
onella aktörer och får sedan 
framträda tillsammans med 
dem i en kvällsföreställning 
som visas för föräldrar, släkt 

och vänner.
– Det är genuint och på 

riktigt. Man ser verkligen hur 
eleverna växer när de får stå 
i rampljuset, uppträda i scen-
kläder och ta emot applåder 
av nära och kära. Det blir ett 
minne för livet, säger Gerd 
Philipson och tillägger:

– Barnen får upptäcka 
sidor hos varandra som de 
förmodligen inte kände till 
tidigare. Nya relationer kan 
också skapas. Cirkusprojek-
tet för med andra ord väldigt 
mycket gott med sig.

Lokaltidningen hälsade på 
när åtta tjejer från årskurs 3-
6 genomförde ett två timmar 
långt träningspass under 
Monica Sholls ledning.

– Det är ganska svåra 
moment att lära in, men ju 
mer man tränar desto bättre 
går det. I kväll ska vi uppträ-
da i cirkustältet. Det ska bli 
roligt, men samtidigt lite ner-
vöst, säger Elina i klass 3A.

– Vårt yrke är att glädja 
människor och det gör vi i 
allra högsta grad när vi reser 
runt bland olika skolor. Det är 
fantastiskt roligt att få jobba 
tillsammans med barn, avslu-
tar Manuela Scholl.

Rena rama cirkusen på Madenskolandenskolan
– Ett sätt att förebygga mobbing

Övar inför sitt cirkusuppträdan-
de gör den här elevgruppen på Ma-
denskolan.

Elina och Ronja tränar på Elina och Ronja tränar på 
ett akrobatiskt nummer. ett akrobatiskt nummer. 
I bakgrunden ses Monica I bakgrunden ses Monica 
Sholl från Cirkus Madigan.Sholl från Cirkus Madigan.

PÅ MADENSKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

En rivigt trallande thril-
ler om trillande tårar. Så be-
skrivs den familjeföreställ-
ning från 5 år, som visas i 
Ale gymnasiums tv-studio 
lördagen den 27 september

I ”Bakomtapetenmon-
stret” möter vi Felicia. Hon 
saknar sin mamma men har 
bestämt sig för att inte vara 
ledsen. Istället för att gråta 
river hon varje kväll bort 
en bit av tapeten i sitt rum. 
Bakom tapeten i de svarta 
skuggornas land möter hon 
Monstret. Monstret, som 
vill komma därifrån, får 
hjälp av Felicia att finna 
vägen ut. Vägen går rakt 
genom den Svarta Kung-
ens sovrum och där, under 
kungens säng, hittar Feli-
cia bilden på sin mamma. 
Bilden som en gång hängde 
ovanför hennes säng på en 
spik som lämnade efter sig 
ett hål. Det var det hålet i 
väggen som hon började 
pilla och riva i. När Felicia 
står där i den Svarta Kung-
ens sovrum med bilden av 
sin mamma i handen då 
kommer tårarna.

En lekfull fysisk och mu-
sikalisk föreställning där vi 
får följa Felicia och Monst-
ret till tårarna och vägen 
ut. 4:e teatern har inlett 
ett spännande samarbe-
te med Stalle Ahrreman, re-
gissör, mimare och skåde-
spelare med flera succéföre-
ställningar bakom sig. Bland 
annat kan nämnas Höjdräd-
de Örnen Örjan för Teater 
Pero och Halli Hallå för 
Teater 3.

Familjeföreställningen ar-
rangeras i samarbete med 
Teaterföreningen i Ale.

���

”Bakomtapetenmonstret” 
heter den familjeföreställ-
ning som visas i Ale gym-
nasiums tv-studio lördagen 
den 27 september.

Bakomtapetenmonstret visas i 
Ale gymnasium

ÄLVÄNGEN. Kan cirkus vara ett sätt att motverka 
mobbing och stärka gemenskapen på en skola?

Frågar man Gerd Philipson, rektor på Madensko-
lan, blir svaret tveklöst ett ja.

– I cirkusnumren blir eleverna beroende av var-
andra. Det krävs samarbete och att alla hjälper 
varandra, säger Gerd till Alekuriren.

Trivselstund i Starrkärr Bygdegård med 
Lennart Thorstensson och Leif Randers

Entré 100:- fi ka ingår. Biljettsläpp torsdag 18/9 hos 
Studieförbundet Vuxenskolan i Älvängen 0303-748502,

Allans Bokhandel samt Inga Britt 0705-35 00 13, Evy 0303-74 50 51. 

Välkomna!

Starrkärrs 
Bygdegårdsförening

Söndag 5 oktober kl 15.00


