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Pris per person i dubbelrum

1.199:-

Kör-själv-resor med

Exklusiv weekend i Jönköping

www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84
Öppet vardagar kl. 8.00 - 15.30 

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

BESTÄLL NU PÅ:

Lägenhet i Köpenhamn

Extradygn med halvpension: 
Endast 699:-

Pris per person i hotellägenhet

1.399:-
3 dagars semester på 

3-stjärnigt hotell i centrum

Hotel G ★★★

Valgfri ankomst 

3 dagars weekend på 
4-stjärnigt hotell vid Vättern

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis 

i förälders säng.
Max. 2 barn 6-14 år 949:- 

i förälders rum.

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

Extradygn med halvpension: 
Endast 699:-Barnrabatt:

Max. 1 barn 0-5 år gratis 
i förälders säng.

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

RESPRISER & RESTIPS
WWW.HAPPYDAYS.NU

Elite Stora Hotellet ★★★★

Ankomst:

Elite Stora Hotellet

Du hinner fortfarande!

SURTE. Härlig, svängig jazz bjuds 
det på Glasbruksmuseet i Surte i 
höstens första ”Musik på Museet” 
torsdag den 15 oktober. Rutinerade 
musiker tolkar jazzens örhängen som 
är ständigt aktuella.

Sweet Substitute har sin bas i 
Göteborg och består av Stefan 
Sandberg (sax och sång) Sverker 
Stenbäcken (trummor och sång) 
Matti Ollikainen (piano och sång) 
samt Mikael Fahleryd (bas och 
sång). De är alla rutinerade musiker 
som har spelat med såväl Freddie 
Wadling som bluesens stora – Sven 
Zetterberg, Peps Persson med 
flera.

När de nu gästar Glasbruksmuseet 
har de med sig det 
bästa och mesta 
av klassisk jazz av 
swingmodell. Stefan 

Sandberg och Sverker Stenbäcken 
är kända som två av bröderna i Brö-
derna Brothers, en Göteborgsgrupp 
som gjort egna shower, radioserier 
och skivor i över tjugo år.

Matti Ollikainen, är både pia-
nist, kompositör, poet, sångare 
och improvisatör. Tillsammans 
med Franska trion brukar han med 
pondus och explosiv frenesi tugga sig 
igenom schlagers, bebop, psalmer, 
blues – allt som faller dem in.

Mikael Fahleryd, är basisten med 
pepsskägg som backat upp mängder 
av storheter, från engelska bluesstjär-
nan Big Joe Louis till den svenska 
blueskungen Sven Zetterberg.

Sweet Substitute ingår i serien 
Musik på Museet som är ett samar-
bete mellan Ale kommun, Studie-
förbundet Vuxenskolan och Musik i 
Väst.                                               ���

Sweet Substitute uppträder 
på Glasbruksmuseet
– Porträtt av jazzens stora från förr

www.solresor.seFör bokning ring 031-600 310

www.canarias.es www.spain.info

Lanzarote - semestervänligt med all inclusive
På vårt strandnära lägenhetshotell i Costa Teguise bor du strandnära i 
1-rumslägenhet i en mycket behaglig miljö med härligt poolområde. 

Barnpris mellan 20/11 och 11/12 5995:-
Pris gäller vid del i 1-rumslägenhet med 
avresa från Landvetter. Tillägg för havsutsikt. 

Marknad – Loppis 
Uspastorps Konferens o Äventyrscenter

Lördag 17 oktober kl 12 – 17

Allt går oavkortat till svårt utsatta 
barn och kvinnor i Indien

Program
Kl. 12.00 öppnar vi

Kl. 13,00 Visgruppen Kafferast underhåller
Kl. 14 – 16 Uspastorps Veterantraktorer finns på plats

Fotbollsgolfbanan är öppen! 10:-/ pers

Övriga aktiviteter: Slangbella, Labyrinten, Reptricket, 
tipspromenad, Fiskdamm för de små m.m.

Fikeri: Kaffe med dopp 15:-, Varm korv m. bröd 15:- Läsk 10:- 

(Fikeri, loppis, underhållning under tak vid regn)

NÖDINGE. Torsdagen den 22 okto-
ber bjuder Ale Musikskola på höst-
konsert med tema Ivar Arosenius. 

I våras började planeringen för 
denna konsert med bland annat ett 
föredrag av Sigun Melander om 
konstnären Ivar Arosenius. Alla in-
strumentalpedagoger har valt var sitt 
konstverk som passar till det musik-
stycke som eleverna framför. Bilder-
na kommer att visas som ett bild-
spel och samspela med musiken. 
Detta ligger i linje med övergången 
till kulturskola, att hitta samverkans-
former mellan de estetiska uttryck-
en. Bild kommer bli ett av de tre 
nya benen som kulturskolan ska vila 
på och bildpedagogen och instru-
mentalpedagogerna har arbetat med 

detta tillsammans.
På höstkonserten i Ale gymnasi-

um blir det en tonsättning av ”Katt-
resan”, som har urpremiär denna 
afton. Det är pianoelever som till-
sammans med sin lärare tonsatt Ivar 
Arosenius mest kända verk och sång-
elever framför den ackompanjera-
de av en stråkkvartett. Vi får också 
lyssna på saxofon, bleckblåsensemble 
tillsammans med sång, kör stråkor-
kester, piano, rock/popgrupp, cellis-
ter med mera.

De olika genrerna avlöser varan-
dra och publiken bjuds bland annat 
på musik av Michael Jackson, folk-
musik från Skepplanda, improvisa-
tion över ett konstverk för att nämna 
något.                                            ���

Höstkonsert med Ale Musikskola
Torsdag 22 oktober bjuder Ale Musikskola på höstkonsert i Ale gymnasium.

Arkivbild: Jonas AnderssonArkivbild: Jonas Andersson

Film är större än TV!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96. 

E-post: folkets.hus@telia.com

www.alefolketshus.se

Fredag 23 okt kl 19
Flickan som lekte med elden

(Stig Larsson)

Söndag 25 okt kl 18
Flickan som lekte med elden

ICE AGE 3
Söndag 18 okt kl 15

Entré 60:-

KOMMANDE

BECK
I Stormens öga

Söndag 18 okt kl 18
Entré 80:- Från 15 år.


