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Bilsemester med

www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84  
Telefonerna är öppna vardagar samt Kristi himmelsfärdsdag 
kl. 8-15.30.

Kom ihåg reskoden: AlekurirenBESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

8 dagars semester på 3-stjärnigt
hotell i Ritten, Italien

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

Panoramahotel 
Unterinnerhof ★★★   
I Sydtyrolen kan man bli bemött av ett 
vänligt ”Grüss Gott” eller ett muntert 
”Buon giorno”, för här har man sin 
helt egna charmerande blandning 
av alptyska och italienska, och stä-
derna har namn på bägge språken. 
Sydtyrolen är otroligt naturskönt med 
Alperna som dominerar landskapet. 
Och här finner man också äppellun-
dar, vinmarker och inte minst 
otaliga borgar och slott på slutt-
ningarna, t.ex. i Eppan-vindistriktet 
sydväst om Bozen. På det 3-stjärniga 
Panoramahotel Unterinnerhof bor ni 
mitt i bergslandskapet i lugna omgiv-
ningar med en fantastisk utsikt över 
både Bozen och berget Rittner Horn. 

Ankomst:
Lördagar i perioden 12/6-14/8 2010.

Enkelrum 1.749:- Extrasäng 1.199:- Vistelsen inkluderar endast slutstädning. 
Avbeställningsskydd Per vuxen 65:-/Per barn 45:-

Härliga dagar i Skagen

Color Hotel Skagen ★★★★

Utanför sommarsäsongen så kan 
man hitta det äkta Skagen med den 
ro, originalitet och fantastiska ljus 
som de kända Skagenmålarna föll 
för. Skagen är en perfekt plats för 
att ta en promenad tillbaka i tiden 
bland de vitmålade staketen och de 
små gulmålade husen i byn. Njut av 
konstnärernas fantastiska verk på 
Skagens Museum och besök Anchers 
och Drachmanns hus för att få lite 
inblick i hur konstnärkolonins vardag 
gestaltade sig för över 100 år sedan. 

Ankomst: Söndagar, måndagar, tis-
dagar och onsdagar i perioden 2.5.-
22.6.2010.

Pris per person i dubbelrum

3.449:-

Pris per person i dubbelrum

1.349:-

Enkelrum 5.249:- 
Avbeställningsskydd Per vuxen 150:-/Per barn 85:-

3 dagars semester på 4-stjärnigt hotell i Danmark

Barnrabatt 

i förälders säng.

i förälders rum.

½ pris i förälders rum.

per rum.

Barnrabatt 

i förälders säng.

i förälders rum.

Alpdröm i Sydtyrolen

Extranatt med 
frukostbuffé

Endast 349:-

Color Hotel Skagen

Panoramahotel 
Unterinnerhof

Expeditionsavgift 60:- tilkommer.

Trubadur: Chip & Dale
Liveband: Festfabriken
Entré inkl. Taco-buffé: 215 kr
Eftersläpp fr. kl. 21: 120 kr
Åldersgräns: 23 år

PS. Cat Club är tillbaka med
Partypatrullen den 28/5. Då
är det sista chansen att släppa 
loss före sommaruppehållet.

På Cat Club fredagen den 30/4 firar vi 
Valborg med en musikalisk vårbrasa. 
Ta med dig polarna, kollegorna eller din 
älskling för att bubbla in våren med oss 
på Fars Hatt. 

Bubbel, babbel och 
livemusik på Valborg

Torget 2, 442 31 Kungälv  

0303 109 70  
www.farshatt.se

Skepplanda BTK  
inbjuder till

RISVEDSRALLYT
för Veteranmoppar

Forsvallen, Skepplanda
2009-05-08

Samling kl. 09:00

Startavgift 100 kr. Sista anmälningsdag onsdag 5 maj
Anmälan: 031-322 41 65  |  moppe@skepplanda.se
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Fillifurerna är en av Nol-Ala- fors Kulturförenings sex te-

atergrupper. Egentligen ville 
de göra en fars, men tiden 
blev för knapp. Plötsligt fö-
reslog en av ledarna, Jenny 
Korhonen, att Strindbergs 
Pelikanen kunde vara något. 
Det är en pjäs som anspela-
de på hur barn utnyttjades 
under tidigt 1900-tal, men 
som vanligt har Strindberg 

vänt lite på ordningen för att 
nå träffsäkerhet. Det är plöts-
ligt modern som är utsugaren 
som försummar sina barn.

Budskapet är väl att allt 
inte alltid är som man tror. 
Att tänka ett steg längre innan 
man dömer. Den är djup och 
har verkligen något att säga, 
menar Emelie Kastberg.

Repetitionerna tog fart 
i februari och den 2 maj är 
det genrep. Replikerna sitter 
och regissörerna Jenny Kro-
honen och Patrik van’t Hof 
är inte oroliga.

Vi är redan grymt stolta 
över vad den här gruppen 
har presterat. Även om vi har 
omarbetat manuset och stru-
kit en hel del är det en kva-
lificerad uppgift att framföra 
denna pjäs. Det gör det dess-
utom galant och vi är överty-
gade om att det blir ett sant 
nöje för publiken, säger de.

Premiär för Pelikanen i 
Pelarteatern 3 maj.

Pelikanen drar in i Pelarteatern
ALAFORS. Det är snart dags för en klassiker på 
Pelarteatern i Alafors.
Fillifurerna repeterar just nu en omarbetad ver-
sion av August Strindbergs Pelikanen.

Det är en både sorglig och rolig pjäs, men det är 
tur att vi har fått hjälp med manuset, säger en av 
skådespelarna, Emelie Kastberg, 13.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


