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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: AlekurirenBESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 60:- tilkommer.           Teknisk arrangör:

4 dagars semester på 4-stjärnigt hotell i Tyskland

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

• 3 övernattningar 
• 3 x frukostbuffé 
•  3 x 3 rätters middag/

buffé
• 1 x välkomstdrink

Potsdam: 
en midsommarnattsdröm 

Seminaris Seehotel ★★★★   
När William Shakespeare skrev 
pjäsen ”En midsommarnattsdröm” 
måste han ha syftat på Potsdam - för 
här inbjuds åskådaren till en plats 
av mystik, romantik och förunderlig 
skönhet. Alldeles vid sjön Templiner 
och med en fantastisk utsikt ligger 
ert Seminaris Seehotel, ett mycket 
klassigt, modernt och stilrent inrett 
hotell där man verkligen känner av 
de där 4 stjärnorna. Och i Sanssouci 
Park (6 km) som ligger på UNESCO:s 
världsarvslista går solen upp och det 
är då det är som vackrast att besöka 
parkens alla praktfulla och fagra 
ting: Här ligger Frederick den Stores 
Sanssouci Palats (6 km) – Versailles 
rival och ett sommarresidens han 
byggde mellan 1744-1747. Det 
byggdes stora, breda och många ter-
rasser som palatset har utsikt över, 
där det odlades aprikoser, fikon och 
vindruvor. 

Ankomst: Fredagar t.o.m. 18/6 
och i perioden 3/9-17/12 samt 
valfri 21/6-26/8 2010.

Pris per person i dubbelrum

1.699:-

Sporthotel Mölltal

Enkelrum 2.499:- Extrasäng 1.549:-
Avbeställningsskydd  
Per vuxen 85:-/Per barn 45:-

Barnrabatt 
Max. 1 barn 0-5 år gratis 

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

i förälders rum.

Seminaris Seehotel

per person i dubbelrum  

Från1.399:-• 3 övernattningar • 3 x frukostbuffé
Valfri t.o.m. 29/12 2010. 

NICE - CÔTE D´AZUR 
ANIS HOTEL NICE ★★★

per person i dubbelrum  

1.299:-• 2 övernattningar • 2 x frukostbuffé 
• City tax
Valfri t.o.m. 29/10 2010.

PARIS 
NEW HOTEL CANDIDE ★★★

per person i dubbelrum  

Från 899:-• 3 övernattningar • 3 x frukostbuffé 
Valfri t.o.m. 19/12 2010.

BUDAPEST 
TULIP INN BUDAPEST MILLENNIUM ★★★

per person i dubbelrum  

1.699:-• 3 övernattningar • 3 x frukostbuffé 
• City tax • Parkering
Valfri i perioden 1.6.-28.8.2010. 

AMSTERDAM 
TULIP INN AMSTERDAM RIVERSIDE ★★★

Skepplanda Bygdegård

Skepplanda Sockens 
Bygdegårdsförening

Hjärtligt välkomna!

ALLSÅNG • ROCK’N ROLL 
DRAGSPEL • HUMOR

Tisdag 13 april kl 19.00
i Skepplanda Bygdegård

Inträde: 100:- Kaffe & bulle 20:-

Upplev en helkväll med allsång, dragspel, 
humor, bygdehistorier, Elvis, Taube och med 

många god och roliga musikaliska inslag. 
Detta blir en kväll ni sent kommer att glömma

Lars-Eric
Frendberg

Lennart 
Thorstensson

&

Den 16 april inbjuder 
elever på Ale Gym-
nasium till en inblick 
i dödsriket då pjäsen 
Dödligt gift – en osalig 
saga har premiär.

– Budskapet är att 
kärleken övervinner 
allt och man får vara 
försiktig med vem man 
friar till, säger Yolanda 
Mäkelä.

Föreställningen är en sam-
produktion av alla tredje-
årselever på estetiska pro-
grammet och även tvåor-
na är med och hjälper till. 
Pjäsen är fritt baserad på 
Tim Burtons animerade 
film Corpse Bride som ut-
spelar sig på 1800-talet i 
det viktorianska England. 
Huvudpersonen i histori-
en är Victor Van Dort som 
är trolovad med Victoria 
Everglot som kommer från 
en fattig familj. När Victor 
går ut i skogen för att repe-
tera inför bröllopet trär han 
ringen på en trädgren för att 
öva. Grenen visar sig vara en 
riktig hand tillhörande en 
ung kvinna som blev mördad 
natten innan hon skulle gifta 
sig. 

Han blir då gift med Lik-
bruden som tar med sig 
honom ner i dödsriket. 

Repetitioner pågår
Yolanda Mäkelä som går 
andra året på teaterinrikt-
ningen är ljustekniker i fö-
reställningen och tycker att 

handlingen är gripande.
– Vi tolkar berättel-

sen som att de levande är 
mer döda än de döda och 
det är mer färg i dödsriket.
Hon berättar att repetitio-
nerna har pågått sedan janu-
ari och att samarbetet mellan 
årskurserna fungerar mycket 
bra.

– Det är synd att treorna 
går ut så vi inte får stå på scen 
mer tillsammans. 

Eftersom både teater- och 
musikeleverna är med blir 
pjäsen mer som en musikal. 
Kläderna och rekvisitan har 
bildeleverna tillverkat själva 
och vi utlovar även en en-
semblehund av paper mache 
på scenen. 

JOHANNA ROOS

Cecilia Ekholm och Angelika Przybyl.

Olivia Nordling, Malin Ahlenius och Julia Insulán.

Sofia Gustavsson och 
hunden Scraps.

Föreställning om livet i 
dödsriket på Ale Gymnasium

NÖDINGE. Biljettsläp-
pet är ett faktum.

Hungriga försäljare 
hämtade snabbt ut 
sina biljetter – för nu 
ska det säljas.

– Det kommer bli 
mycket folk, lovar 
Felicia Eidenby sin 
promotiontröja.
Festivalborg 2010 kryper 
allt närmare. I onsdags de-
lades det ut t-shirts till alla 
som är engagerade runt 
projektet. I samma stund 
släpptes biljetterna som 
främst kommer att säljas av 
ungdomarna själva.

– Vi har ett bra program, 
många artister, disco och 
annat kul. Vi hoppas kunna 
sälja fler än någonsin, säger 

Felicia Eidenby.
Nu på onsdag kommer 

ungdomarna att få välja ar-
betsgrupper att engagera 
sig i.

– Du kan välja mellan 
att ta hand om Erik Grön-
wall och de andra artister-
na i logerna, stå i entrén, 
sköta om garderoben, 
bygga upp stämningen i lo-
kalen, se till att discot blir 
bra och mycket annat, be-
rättar fritidsledare, Jonas 
Ekstrand.

Bakom årets arrange-
mang står Ale Fritid, Löftet 
– unga arrangörer, Stödför-
eningen Vaken och fören-
ingen Heja Hårdrock.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Biljettrusning 
till Festivalborg

Biljetterna till Festivalborg släpptes i onsdagskväll och 
försäljarna fick också en tuff t-shirt att synas i.


