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Bilsemester med

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 4.849:- Avbeställningsskydd: Per vuxen 175:-/Per barn 85:-

8 dagars semester på hotell i Österrike

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

• 7 övernattningar
• 7 x frukostbuffé
• 6 x 3-rätters middag
• 1 x festmiddag 
 med pianomusik
• 3 x eftermiddagskaffe 
• 2 x vattengymnastik
• Välkomst söndag i hotellets  
 museum inkl. välkomstdrink
• Aktivitetsprogram

Respriser & restips

www.happydays.nu

Barnrabatt: vid 2 be talande vuxna.
Expeditionsavgift på 60:- tillkommer.

Sommaräventyr 
i Salzburgerland

Hotel Alte Post Faistenau ★★★★

Det 4-stjärniga Hotel Alte Post i sta-
den Faistenau har en historia som 
går ända tillbaka till 1724. Här är 
det traditioner som bevaras, och det 
nuvarande värdsparet har renoverat 
hotellet med respekt för det gamla. 
Ni startar semestern med att värden 
hälsar er välkomna med lite att dricka 
på hotellets egna museum. Värdspa-
ret gör deras absolut bästa för att få 
både stora som små gäster att känna 
sig välkomna, t.ex. arrangeras det 
hela veckan aktiviteter. Dessutom 
kan de vuxna slappna av i spaavdel-
ningen och med två pass vattengym-
nastik som är inkluderat i priset, och 
barnen kan plaska i poolen.

Ankomst:
Lördagar i perioden 5/6-24/7.2010.

Enkelrum 2.399:- Avbeställningsskydd: Per vuxen 65:-/Per barn 45:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x 3-rätters middag

Kontrasternas stad Lund

Extradygn med 
frukostbuffé:

Endast 899:-

Grand Hotel Lund ★★★★

Lund är en av Sveriges kontrastfulla 
och mest historiska städer som grun-
dades i slutet på 900-talet – här är 
universitets-känslan mycket tydlig 
då det alltid har varit en stor del av 
staden sedan flera hundra år tillbaka, 
med studenter som Carl von Linné. 
Stans mest exklusiva och äldsta 
hotell är Grand Hotel Lund som ligger 
mitt i centrum och dess charmiga och 
eleganta byggnad från 1800-talet har 
utsikt över det vackra parklandska-
pet med Lundagård, Stadsparken och 
Botaniska Trädgården. 

Ankomst:
Fredagar t.o.m 18/6 samt i perioden 
20/8-26/11 2010. Valfri i sportlovet 
12-26/2, påsken 31/3-3/4, 
kr. himmelsfärd 12-14/5 2010.

Barnrabatt
Max. 1 barn 0-3 år gratis 
i förälders säng. Max. 2 barn 4-9 år 
gratis i förälders rum. Max. 2 barn 
10-13 år ½ pris i förälders rum.
Max 2 extrasängar totalt.

Grand Hotel Lund

Ankomst
i påsken

Pris per person i dubbelrum

3.849:-

Pris per person i dubbelrum

1.349:-

3 dagars semester på hotell i Skåne

För femte året i rad blev 
det stor succé för årskurs 6-
discot, som nu har kommit 
fram till ”Studio 97”. Trots 
snö i massor och framflytt-
ning på grund av svininfluen-
san blev det om möjligt ännu 
bättre än förra året. Över 
200 dansanta ungdomar kom 
finklädda med höga förvänt-
ningar, och dom blev inte 
besvikna.

Priser skänkta av Vakna 
och Sony Music AB förgyllde 
kvällen ytterligare för dom 
lyckliga vinnarna.

Ale Fritid fick som vanligt 
hjälp av otroligt duktiga, 
drivande elever från ”Löftet 
Unga Arrangörer” som själva 
en gång hade dansat loss när 
dom själva gick i 6:an.

Nu har arbetet redan 
startat för ”Studio 98” som vi 
hoppas kan överträffa årets 
succé.

Discogruppen Ale Fritid

Succé för 
Studio 97

LÖDÖSE. Lokala fynd.
Det är vad som präglar Bling.
– En utställning som jag hoppas 

och tror kommer att bli väldigt upp-
skattad, säger Lena Stammarnäs på 
Lödöse Museum.

Bling invigdes i förra veckan och visas fram 
till den 29 augusti. Det är Bryggens Museum i 
Bergen som har producerat utställningen. De 
ingår, tillsammans med bland annat Lödöse 
Museum, i nätverket för medeltidsmuseer i 
Norden

– Det är formen som skickas runt till muse-
erna samt ljudkulissen som för övrigt skapad 
av en norsk konstnär från just Bergen. Före-
målen som visas är dock lokala. Allt det som 
ses här är uppgrävt i Lödöse, förklarar Lena 
Stammarnäs.

Bling innehåller fem montrar med 
utsmyckningar för lika många kroppsdelar; 
huvud, bröst, liv, händer och fötter. Ett bild-
spel kompletterar utställningen, men det är 
också allt.

– I den här utställningen sker det en kon-
centration på föremålen. Vi har inga texter 

som betraktaren behöver 
stå och läsa, däremot har vi 
bilder som visar hur föremå-
len användes, säger Stam-
marnäs.

Bling demonstrerar hur 
människorna signalerade sin 
identitet på medeltiden och 
hur trender skapades.

– Kyrkokonsten spelade 
en betydande roll, det var de 
bilder som nådde ut till alla. 
De var stilsättande för bland 
annat kläder och frisyrer.

I samklang med den nya 
utställningen arrangeras 
sportlovsaktiviteter, vecka sju 
och åtta, där barn inbjuds till 
museet för att göra medeltida 
smycken. Vidare kan infor-
meras om den temadag som 
kommer att ske den 9 maj. 
Då står medeltida frisyrer på 
programmet.

– Jag vill också slå ett slag 
för våra syntolkade visningar. 
Sedan går det naturligtvis att 
boka vanliga visningar också, 
avslutar Lena Stammarnäs.

FOTNOT. Bling-bling är hip-hop-
slang för juveler och andra uppsen-

deväckande accessoarer. Termen kan även användas om en 
livstil som kretsar kring dyra konsumtionsvaror, inklusive 
lyxbilar. Ursprunget till ordet sägs vara det imaginära ljudet 
då ljus träffar en diamant.  JONAS ANDERSSON

Bling visas på Lödöse Museum
– Medeltidsutställning med lokala fynd

Lena Stammarnäs hoppas att utställningen 
Bling ska locka många besökare till Lödöse 
Museum.

En utskuren träpinne med ett mansansik-
te på. Många vackra ting finns att beskåda 
i utställningen Bling, som visar medeltida 
fynd funna i Lödöse.

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

KOMMANDE

Se nästa 
veckas annons

Prinsessan & Grodan
Sön 21 feb kl 15

Matiné. Entré 60:-. Från 7 år.

Luftslottet som 
sprängdes

Sön 21 feb kl 18
Entré 80:-. Från 15 år.

Stieg Larssons
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