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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

Sön 20 dec kl 18
Entré 80:- Från 11 år

www.alefolketshus.se

KOMMANDE

2012

Sön 27 dec kl 18
Luftslottet

som
sprängdes
3:e filmen Stieg Larsson

Vi bjuder på lite mingel 
från 16.30

Mayaindianerna förutspådde för 
hundratals år sedan att jorden ska 
drabbas av stora naturkatastrofer 

och slutligen gå under år 2012. När 
de gamla sägnerna blir verklighet 

och människorna står inför världens 
ände kämpar Jackson Curtis inte 

bara för att rädda sin familj, utan 
hela mänskligheten. Det blir en 
omöjlig kamp mot klockan och 

hopplösa odds. Men Jackson vägrar 
ge upp trots att allt hopp verkar 

vara ute.
Julkonsert med 

Ale Lucia
Starrkärrs kyrka Tisdag 15/12 kl 18

Surte kyrna Onsdag 16/12 kl 18

Välkomna!

Marika Dahlbäck, kulturstipendiat i Ale Marika Dahlbäck, kulturstipendiat i Ale 
kommun 2008, höll konsert i lördags, kommun 2008, höll konsert i lördags, 
men arrangören hade misslyckats med men arrangören hade misslyckats med 
marknadsföringen.marknadsföringen.

Foto: Allan KarlssonFoto: Allan Karlsson

Cello lockade ingen publik
NÖDINGE. Stipendiekonsert 
för vem?

Fjolårets kulturstipendiat, 
Marika Dahlbäck, fick spela 
för en mer eller mindre tom 
läktare.

Cellisten skulle naturligtvis 
ha fått ingå i ett större sam-
manhang och konserten kan 
bara ses som en arrangörs-
miss.

Marika Dahlbäck från Hålanda tillhör 
eliten inom sin genre. Hon behand-
lar en cello som om hon vore född 
med den. Tillsammans med pianisten, 
Emma Gilljam, framförde hon i lör-
dags musik av Schumann och Schnitt-

ke. Det är avancerad musik med en 
smal målgrupp och därför borde 
Marika Dahlbäck ha fått spela i ett 
sammanhang med andra publikdra-
gare. Det skulle möjligtvis ha kunnat 
attrahera fler att lyssna på stråkmusi-
ken. Ensamt drar inte cellon någon 
publik, inte ens med en skicklig pia-
nist bredvid.

Upplevelsen att spela inför 13 per-
soner, varav de flesta inom familjen, 
kan inte ha varit någon större behåll-
ning. Men ansvaret för den tomma 
läktaren måste ligga på arrangören.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Pris per person i dubbelrum

1.699:-

Kör-själv-resor med

Potsdam – en midsommarnattsdröm

www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84

Öppet vardagar kl. 8.00 - 15.30 
Även mellan jul och nyår

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

BESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:
Barnrabatt: vid 2 betalande vuxna.
Expeditionsavgift på 60:- tillkommer.

Enkelrum 4.649:- Extrasäng 3.599:-
Avbeställningsskydd:
Per vuxen 175:-/Per barn 85:-.

fri tillgång till öl, vin och 
läsk kl. 18-20.30

Pris per person i dubbelrum

3.899:-
8 dagars semester på 3-stjärnigt 
hotell i Hinterglemm, Österrike

4 dagars semester på 4-stjärnigt 
hotell i Potsdam, Tyskland

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

Enkelrum 2.449:- 
Extrasäng 1.299:- 
Avbeställningsskydd:
Per vuxen 85:-/Per barn 45:-

RESPRISER & RESTIPS
WWW.HAPPYDAYS.NU

Hotel Gungau ★★★

Österrikiska Salzburgerland är ett här-
ligt semesterområde. Mäktiga höga 
berg sträcker sig mot himlen och 
gröna dalar med blomstrande ängar 

-
parna. Här möter ni ett landskap med 
forsande älvar och vattenfall, äventyr-
liga bergsraviner, kristallklara berg-

Hinterglemm vid floden Saalach som 
snirklar sig genom dalen. Här hittar ni 
ert hotell nedanför berget Zwölferko-
gel i typisk alpstil med blomstrande 
balkonglådor. Det gästvänliga hotel-
let ligger bredvid dalstationen där 
linbanan går upp till bergets topp. 
Från toppen har man en obeskrivlig 
utsikt över den frodiga dalen. Och 

av vistelsens middagar i form av en 
grillkväll eller en tvättäkta österrikisk 
alpbondemiddag i hotellets genuina 
säterstuga.

Ankomst:
Lördagar i perioden 5/6-21/8 2010.

Hotel Gungau

Seminaris Seehotel ★★★★

-
sen ”En midsommarnattsdröm” 
måste han ha syftat på Potsdam - för 

av mystik, romantik och förunderlig 

och med en fantastisk utsikt ligger ert 
Seminaris Seehotel, ett mycket klas-
sigt, modernt och stilrent inrett hotell 
där man verkligen känner av de där 

-
arvslista går solen upp och det är då 
det är som vackrast att besöka par-
kens alla praktfulla och fagra ting: Här 
ligger Frederick den Stores Sanssouci 

sommarresidens han byggde mellan 
1744-1747. Det byggdes stora, breda 
och många terrasser som palatset har 
utsikt över, där det odlades aprikoser, 
fikon och vindruvor.

Ankomst:
Fredagar i perioden 8/1-28/5 2010.

Barnrabatt:
Max. 2 barn 0-12 år 

gratis i förälders rum.
Max. 2 barn 13-15 år ½ 

pris i förälders rum. 
Max. 2 barn totalt.

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis 

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

i förälders rum.

Tack för året 
som gick. God jul 
och gott nytt år.

Sommar i Alperna

Seminaris Seehotel


