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NÖDINGE. Nedräk-
ningen har börjat.

Lördagen den 24 
januari är det premiär 
för Knutar & Stickor i 
Ale gymnasium.

– Nu börjar det dra 
ihop sig, säger Tina 
Friis-Hallberg i Ale Tea-
tersällskap.

Som lokaltidningen berättat 
om tidigare så dammar Ale 
Teatersällskap av en gammal 
klassisk fars från mitten av 
förra decenniet. Knutar & 
Stickor hade sin urpremiär 
1995, men snart är det dags 
igen.

– Det ska bli väldigt roligt 

och pulsen stegras hela tiden, 
säger Tina Friis-Hallberg.

Tina Friis-Hallberg är en 
av tre manusförfattare, Börje 
Johansson och Chris-
tel Olsson-Lindstrand är 
de två andra. Alekuriren 
uppgav innan jul att Bir-
gitta Andersson varit med 
och skrivit manuset, men det 
stämmer inte.

– Däremot är Birgitta med 
och regisserar den här pro-
duktionen, säger Tina Friis-
Hallberg.

Sjukdomar har ställt till 
problem under repetitio-
nerna den senaste tiden, men 
förhoppningsvis ska alla skå-
despelare vara friska när all-
varet hägrar.

– Det har haltat lite grann, 
men jag vet att när premiären 
kommer så fixar Ale Teater-
sällskap det här. Det är ett 
fantastiskt gäng som aldrig 
sviker, säger Tina.

Är du nervös?
– Jag är alltid lite halvner-

vös, men det hör till.
Nu blir det premiär i 

Ale gymnasium istället för 
i Skepplanda Bygdegård, 
som annars brukar vara 
fallet. Hur känns det?

– Bra! Det är olyckligt att 
bygdegården blev dubbelbo-
kad och att vi inte kan göra 
någon spelning där, men 
jag hoppas verkligen att vår 
trogna premiärpublik ska ta 
sig till Nödinge istället. Det 
går att sitta lika nära scenen 
där och dessutom är det 
skönare stolar, avslutar Tina 
Friis-Hallberg.

Lördagen den 24 januari är det premiär för Knutar & Stickor i Ale gymnasium.

Ale Teatersällskaps manus-
författare Tina Friis-Hall-
berg.
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Hotel Buasen ★★★★

Den lilla alpbyn Neukirchen ligger vid 
foten av det imponerande bergsmas-
sivet Grossvenediger vars silhuett 
sträcker sig 3700 meter upp i luften 
mot Salzburgland sommarhimmel. På 
den sydvända bergsluttningen lyser det 
exklusiva 4-stjärniga Hotel Buasen upp 
med sin färgrika fasad av blomstrande 
balkonglådor och de goda österrikiska 
traditionerna förnekar sig heller inte 
när det gäller atmosfär och boende. 
Här bor ni 1030 m.ö.h. och ni kan njuta 
av en fantastisk utsikt över den gröna 
dalen och alptopparnas eviga snö från 
frukostterrassen. Hotellet har specia-
liserat sig på att skämma bort den 
vuxna publiken och har därför invigt 
en ny wellnessavdelning. Här ställs 
även stavar, ryggsäck, vattenflaska 
och inte minst instruktör till rådighet 
för vandringar i berglandskapet.

Ankomst:
Söndagar i perioden 7.6.-23.8.2009.

Pris per pers. i dubbelrum

3.599:-
med instruktör

Kör-själv-resor med

Uppfriskande sommar i Alperna

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:-.

Semesterdagar i Kappeln

Enkelrum kr. 2.249:-.
Avbeställningsskydd:

Pris per pers. i dubbelrum

1.599:-
4-dagars semester på 4-stjärnigt 

hotell i Schleswig-Holstein

Hotel Stadt Kappeln ★★★★

Den mysiga nordtyska orten Kappeln 

danska gränsen och ända ner till 
fjorden Slien. Orten ligger i ett popu-
lärt semesterområde som charmerar 
de flesta med sin idylliska gamla 
innerstad med smala gator och hamn-
området med sportfiske, små båtar 
och sillrökerier. Mitt i de här idylliska 
ramarna ligger även det smakfullt 
inrättade och nyrenoverade Hotel 
Stadt Kappeln där Ni kan glädja er 
till några avstressade semesterdagar. 
Får ni lust att ta en liten utflykt så 
finns det ett flertal sevärdigheter i 
Schleswig-Holstein. Det er värt att 
besöka domkyrkan Sankt Petri i 

-
ende och vackra trädaltaret – eller 
ta vägen förbi Gottorp Slott (39 

arkeologiska fynd, konst, möbler och 
den berömda Nydam-båten.

Ankomst: Torsdagar i perioden 

8 dagars semester på 4-stjärnigt 
hotell i Neukirchen

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. 4.499:-. 
Avbeställningsskydd:

Sista chansen – beställ nu!

Hotel Stadt Kappeln

Hotel Buasen

- Älska handboll- Älska handboll

VILL DU OCKSÅVILL DU OCKSÅ
SPELA HANDBOLL?SPELA HANDBOLL?
VI HAR VERKSAMHET FÖRVI HAR VERKSAMHET FÖR ALLAALLA ÅLDRAR ÅLDRAR
FÖR MER INFO RING:FÖR MER INFO RING:
Håkan 0706-254 992  F+P födda -00 + -01, P -97 + -98
Stefan 0708-289 070  Pojkar -99
Fredrik  0706-877 490  Flickor -97 + -98
Kjell 0708-188 571  Pojkar -96
Mikael  0704-499 510  Pojkar -95
Rickard  0704-320 048  Flickor -94 + -95+ -96
För information om övriga lag besök vår hemsida:
 www.klubben.se/alehf eller ring Kent 0704-385258.

MATCHER
Älvängens Kulturhus • 18 januari
kl 10.40 P-98 Ale HF – Sävehof
kl 11.30 P-98 Ale HF – Sävehof
kl 12.20 P-97 Ale HF – Byttorp
kl 13.10 P-96 Ale HF – Önnered
kl 14.00 P-95 Ale HF – Borås
kl 14.50 F-94 Ale HF – Hemsjö

S
LOTTSGÅRDEN

S

häst- & ridskola

Lär dig om hästar,   
med hästar hos oss

Ny termin startar v 4
Lediga platser i grupper för barn, 

ungdomar och vuxna.
Även ridlekis (från 3 år)

Gamla och nya elever önskas välkomna.

www.slottsgarden.com
Ni når oss säkrast mellan kl 12-13

på tel 0704-24 23 42 eller 0707-20 14 70


