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Åldersgräns 18 år. Boka bord på 0303-109 70.
www.farshatt.se

På stora scenen:

The Killarna
På lilla scenen: Stisse
DJ: Tompa
Supé från 19.00
Efterinsläpp från kl. 21.00
Åldersgräns 25 år

Varmt välkommen till en kul kväll!

Fredagen den 24 april har du en 
ny chans att uppleva 80-talssuccén 
Cat Club. Två scener med levande 
musik och ett dansgolv med sväng-
rum för såväl nya som gamla 
discomoves. Vill du undvika kön, 
kom i tid! 
Kan du dessutom visa upp en äkta 
synttofs får du 50 % på inträdet.

80-talet 
– hetare än någonsin!

Tel. 0303-109 70      www.farshatt.se
Nästa Cat Club kör vi den 29 maj. Då står The Drag på scen.

En utställning med mattor 
och akvareller av Systrarna 
Ann-Marie Hansson och 
Eva Carlmark kommer att 
visas på Repslagarmuseet 
med start den 3 maj. Intäk-
terna från utställningen 
tillfaller museet och dess 
verksamhet att bevara den 
gamla repslagarbanan. 
Systrarna Ann-Marie och 
Eva är födda och uppvuxna 
i Älvängen. Deras pappa var 
disponent och företagsle-
dare på tågvirkes och bind-
garnsfabriken Carlmarks i 
Älvängen. Med denna bak-
grund kan man förstå deras 
glädje och engagemang 
att repslagarbanan får leva 
vidare.
Ann-Marie har stickat och 
vävt i många år. De senaste 
tio åren har hennes vävsto-
lar fyllts med mattor i olika 
färger. Ann-Marie färgar 
alla tyger själv och använ-
der endast ny lakansväv av 
bra kvalitet. Ingen matta är 

den andra lik och det är lika 
spännande varje gång hon 
klipper ner en ny matta. När 
hon ”knyter ihop trådarna” 
tänker hon på sin pappa som 
var vävmästare och repsla-
gare och då känner hon stolt-
het vid sin vävstol.

Evas intresse för bild har 
alltid funnits. I tolv år har 
måleriet blivit en viktig 
ingrediens i hennes liv. Hon 
har haft turen att träffa duk-
tiga och seriösa lärare som 
har inspirerat att fortsätta 
med måleriet. Bilderna är 

ett sätt att dela med sig av en 
känsla eller stämning. 
Evas första utställning var 
på kvarnen i Kungälv våren 
2008 och den blev en succé.  

Enligt Eva är äventyret 
med färg och pensel en spän-
nande resa i en oförutsägbar 
värld. ”Den verkliga upp-
täcktsresan är inte att söka 
nya landskap utan att se med 
nya ögon”. (Marcel Proust). 

Utställningen, en färg-
sprakande harmonisk 
symfoni, måste upplevas på 
plats. Vernissagen äger rum 
söndagen den 3 maj då är 
både Ann-Marie och Eva 
närvarande och kan svara på 
frågor. Invigningstalare är 
Tore Berghamn, vice ord-
förande i Utbildnings- och 
kulturnämnden.

I samband med vernis-
sagen kommer vinnarna i 
Repslagarmuseets tecknings-
tävling, tema Ivar Arosenius, 
att presenteras.

���

”Skyttel och pensel” på Repslagarmuseet

Ann-Marie Hansson och Eva Carlmark har producerat ut-
ställningen ”Skyttel och pensel” som invigs på Repslagar-
museet söndagen den 3 maj.

ALAFORS. Hårresande 
bra!

Så skulle man kunna 
enkelt kunna samman-
fatta skapandeprofilens 
föreställning ”Hair”.

Eleverna i årskurs 
7-9 på Ahlafors Fria 
Skola bjöd på en härlig 
premiärföreställning i 
torsdags morse. 

Hair, kallad ”the Tribal Love-
Rock-Musical”, är en musi-
kal om  hippiekulturen och 
flower power-generationen. 
Den skrevs av James Rado och 
Gerome Ragni med musik 
av Galt MacDermot. I förra 
veckan gjorde högstadieele-
verna på Ahlafors Fria Skola 
sin fria tolkning av denna 
världsberömda musikal.

Lokaltidningen hade nöjet 
att bevittna premiären på Pe-
larteatern, tillsammans med 
ett antal skolklasser. Vi fick 

uppleva en medryckande fö-
reställning med klassiska mu-
sikstycken i ungdomars tapp-
ning. Låtar som ”Good Mor-
ning Starshine” och ”Let the 
sunshine in” känner många av 
oss igen.

Noterbart är att urpremiä-
ren av Hair ägde rum i New 
York den 17 oktober 1967. I 
april året därpå flyttade den 
till Brodway där den gick i 1 
873 föreställningar. Det tog 
drygt 30 år innan den kom att 
ha premiär på Pelarteatern.

JONAS ANDERSSON

Hårresande bra musikal på Pelarteatern

I torsdags var det premiär för musikalen Hair på Pelartea-
tern i Alafors.

Publiken bjöds på finstämd 
sång.

Eleverna på skapandeprofilen, årskurs 7-9, på Ahlafors Fria 
Skola har all anledning att vara nöjda med sin tolkning av 
Hair.

Hotel Bruderhofer ★★★

Salzkammergut är ett av Österrikes mest 
romantiska och pittoreska områden där 
spetsiga bergstoppar möter kulliga backar 
med blomstrande ängar medan slotten 
och borgarna präglar landskapet. Här 
ligger också de berömda österrikiska bad-
sjöarna som på ett pärlband – kristallklara 
och soluppvärmda som endast bergs-
sjöar under en värmande sol kan vara. 
En av dessa är Traunsee, där den gamla 
ångbåten SS Gisela fortfarande ångar 
över sjöns vattenspegel medan vackra 
bergtoppar kastar sina stora skuggor och 
de små segelbåtarna bildar kulörta prickar 
i horisonten. Går man på en vandring upp 
längs bergssidorna belönas man med en 
fantastisk utsikt när en klippavsats böjer 
sig ut över sjön och panoramautsikten slår 
mot en i ansiktet. Det lilla trevliga hotell 
ligger i byn Altmünster, en kilometer från 
utomhusbadcentret Solarbad vid sjön där 
det även finns beachvolleyboll, lekplats 
och beachbar. 

Ankomst:
Lördagar i perioden 16.5.-10.10.2009.

Pris per pers. i dubbelrum

3.399:-
• 7 övernattningar
• 7 x frukostbuffé
• 6 x 3-rätters middag
• 1 x barbecue i 

sjörestaurangen
• Entré till badcentret 

Solarbad (maj-sep)

Kör-själv-resor med

De österrikiska badsjöarna

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 på 60:-tillkommer.

Prinspalatset i Bad Doberan

Enkelrum 2.499:-. Extra säng 1.599:-.
Avbeställningsskydd:
Per vuxen 85:-/Per barn 45:-.

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 2 x 3-rätters middag
• 1 x 4-rätters middag
• 1 x välkomstdrink
• 1 x entré till katedralen 

inkl. svenskt guidehäfte
• 20 % greenfee rabatt

Pris per pers. i dubbelrum

 1.749:-
4 dagars semester på 4-stjärnigt 
hotell i Mecklenburg-Vorpommern

Hotel Prinzenpalais ★★★★

Storhertigarnas anrika sommarresi-
dens, kurorten Bad Doberan ligger 17 
km från Rostock vid den tyska öster-
sjökusten och är ett möte med den 
gamla världen. Här byggde Franz 1 det 
ena praktbyggnaden efter den andra, 
då Bad Doberan blev utgångspunkt 
till den allra första av de legendariska 
tyska badorterna, Heiligendam. Hotel 
Prinzenpalais byggdes i Bad Doberans 
eleganta stadsmitt 1812 och har nu 
år 2008 blivit nyrenoverat till hotell 
men man har ändå bevarat sin origi-
nella charm och klassiska elegans. Här 
bodde Mecklenburgs prinsar på sin tid 
och åkte med smalspårsbanan ut till 
badstranden för att senare på kvällen 
roa sig i salongerna i den eleganta 
byggnaden som idag fortfarande vitt-
nar om sin förtids glansdagar. På en 
utflykt kan man dessutom dra iväg på 
upptäckt i den svenska historien i t.ex. 
Wismars altstadt. 

Valfri ankomst i perioden 1.6.-18.7.
Söndagar, måndagar och tisdagar 
21.7.-18.8. Valfri ankomst i perioden 
21.8.-28.9. samt 3.10.-19.12.2009.

8 dagars semester på 
3-stjärnigt hotell vid Traunsee

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis 

i förälders säng.
Max. 1 barn 6-14 år ½ pris 

i förälders rum.

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

Enkelrum 4.399:-. Extra säng 2.749:-.
Avbeställningsskydd:
Per vuxen 150:-/Per barn 85:-.

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-6 år gratis 

i förälders säng.
Max. 2 barn 7-15 år ½ pris 

i förälders rum.

RESPRISER & RESTIPS
WWW.HAPPYDAYS.NU

Hotel Bruderhofer

Hotel Prinzenpalais
vårfynd

Boka på 031-600 310, www.solresor.se 
eller hos din resebyrå! 

Anmäl dig till vårt attraktiva nyhetsbrev 
på vår nya sajt, full av reseerbjudanden!

All inclusive i Turkiet!
På 4-stjärniga Ambassador Plaza 
nära Kemers mysiga centrumgator 
och City Beach bor ni i fina dubbel-
rum. All mat inklusive dryck ingår!

Pris 1 v. den 18/4 4495:-
Halvpension på Kreta!

Ovanför stranden på 4-stjärniga 
Sirios Village bor ni i dubbelrum med 
frukost- och middagsbufféer!

Pris 1 v. den 24/4 4495:-
All inclusive på Mallorca!
Maria Luisa är ett bra hotell strax 
väster om Palma med kort prom-
enadavstånd till stranden. Alla 
måltider och dryck ingår!

Pris 1 v. den 3/5 4995:-
All inclusive på Rhodos!
På Forum Beach i Ixia bor ni i 
tvårumslägenheter med balkong 
och all inclusive. Tre härliga poolom-
råden och nära stranden!

Pris 1 v. den 6/5 5495:-


