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Pris per person i dubbelrum

4.399:-

Kör-själv-resor med

Sommar mitt i Tyrolen

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:

Enkelrum 1.499:- Extrasäng 999:-
Avbeställningsskydd:
Per vuxen 65:-/Per barn 45:-
Vistelsen inkluderar endast slutstädning.

lördag kväll

Pris per person i dubbelrum

1.149:-
3 dagars weekend på 

3-stjärnigt hotell i centrum

8 dagars semster på 3-stjärnigt 
hotell i Söll i Österrike

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

Enkelrum 4.949:- 
Extrasäng 4.099:- 
Avbeställningsskydd:

RESPRISER & RESTIPS
WWW.HAPPYDAYS.NU

Hotel Christian IV

Hotel Austria ★★★

Orten Söll ligger mitt i den vackraste 

-

-

-

Ankomst:

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år 

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

specialiteter

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-3 år gratis

i förälders säng.
Max. 2 barn 4-11 år ½ pris 

i förälders rum.

Weekend i Kristianstad

Respriser & restips

www.happydays.nu

Extradygn

med frukostbuffé:

Endast kr. 399:-

First Hotel Christian IV ★★★

-

-

gör att du inte tvivlar på att du är i 
-

gel på arkitekturen – med t.ex. den 

utsedd till Kristianstads vackraste 

-

av vid den långa sandstrandskusten. 

Ankomst:

Du hinner fortfarande!

På stora scenen:

Drängarna
På lilla scenen: 
Stisse 
DJ: Tompa
Supé från 19.00 
Efterinsläpp från kl. 21.00 
Åldersgräns 23 år

Fredag 29 januari kommer 80-talet 
på återbesök till oss på Fars Hatt. 
Så damma av axelvaddarna och fila 
på dina gamla disco moves, vi har två 
välpolerade dansgolv med levande 
musik!

Vill du slippa kö, kom i tid!

Varmt välkommen till en kul kväll!

80-tals succén 
fortsätter 2010

Tel. 0303-109 70    www.farshatt.se
Nästa Cat Club kör vi 26 februari. Då står Bröderna Haaks på scen.

”Mammas Gossar” hade premiär inför fullsatt salong i Skepplanda bygdegård 
förra lördagen. Knökfullt var det 
även i lördags när Ale Teatersäll-
skap spelade sin andra av totalt sex 
föreställningar.

– Efter att ha spelat två före-
ställningar på hemmaplan flyttar 
vi nu ner till Ale gymnasiums tea-
tersalong för att under de två kom-
mande helgerna bjuda på framträ-
danden lördag och söndag, förkla-
rar teatersällskapets ordförande 
Göran Antonsson.

Väl förberett
Som så många gånger tidigare är 
det Tina Friis-Hallberg, Birgitta 
Andersson och Börje Johansson 
som ligger bakom materialet till 
denna den senaste produktionen. 
Börje, som tyvärr gick bort förra 
året, har bland annat bidragit med 
egenkomponerad musik.

– Allt var kul och väl förberett. 
Men när allt skulle sammanställas 
så var vi bara två. Börje hade lyft 
till en högre sfär. Birgitta och jag 
beslutade att vi skulle färdigställa 
”Mammas Gossar” trots att det var 
tungt. Det hade Börje velat, säger 
regissören Tina Friis-Hallberg.

”Mammas Gossar” utspelar sig 
i vacker skärgårdsidyll någon gång 
under 50-talet. På ön bor mamma 
Astrid tillsammans med sina fyra 
bortskämda söner, Adam, Bertil, 
Cesar och David, som vill allt annat 
än att arbeta. Fiske och vila är grab-
barnas paroll i livet.

Tillsammans med väninnan 
Daga bestämmer sig Astrid för att 
hyra ut några av de fastigheter som 
är i familjens ägo, men som inte är 

bebodda. Astrid annonserar om att låta 
sommargäster hyra husen och sönerna 
sätts i arbete med att iordningställa dem 
i beboligt skick.

Romantiken spirar
Riktig fart blir det på föreställningen 
under den andra akten när sommargäs-
terna väl anländer. Romantiken spirar 
plötsligt på ön och relationer knyts till 
höger och vänster. Det är poetiskt under-
hållande och roligt. Publiken får skratta 
friskt åt postmästare Hilding som försö-
ker finna kärleken liksom självaste präs-
ten som snabbt fattar tycke för Astrid. 
Även sönerna får upp ögonen för flick-
orna från fastlandet.

Ni som ännu inte har sett ”Mammas 
Gossar” bör se över möjligheten att göra 
det. Två timmars lustfylld teaterunder-
hållning garanteras.

Lustfylld fiskefars i Skep

I BYGDEGÅRDEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

”Mammas Gossar” innehåller mycket kärlek och
som charmerar sommargästerna Dora (Cecilia A

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

Se nästa veckas annons
www.alefolketshus.se

KOMMANDE

Välkomna!

New Moon
Sön 31 jan kl 18

Entré 80:-. Från 11 år.

Nu kommer uppföljaren till 
biosuccén Twilight, New Moon. 

När Bella har återhämtat sig från 
attacken från de onda vampyrerna 

firar hon sin födelsedag med sin 
pojvän, vampyren Edward och hans 

familj. Men under festen skadar 
sig Bella och blöder lite, varpå den 
nyaste vampyren i familjen - Jasper 

– inte kan hålla sitt begär tillbaka ...

SKEPPLANDA. Ale Teatersällskap är ett säkert kort när det gäller 
underhållning.

Skrattgaranti kan utlovas när kommunens proffsigaste teateren-
semble står på scenen.

I år bjuds publiken på en lustfylld fiskefars med en stor portion 
humor och kärlek.

– Ale Teatersällskap kan knepet att underhållaunderhålla


