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Bilsemester med

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

Kom ihåg reskoden: AlekurirenBESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

6 dagar på 3-stjärnigt hotell i Sydtyskland

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

 

Victor´s Seehotel Weingärtner 
★★★   
Ert hotell ligger endast några få 
hundra meter från den vackra 
Bostalsee, där hela sommaren bju-
der på en mängd med aktiviteter: 
Här kan man segla, fiske, surfa eller 
bada – hotellets gäster har fri tillgång 
till stranden eller kan ta ett dopp i 
poolen på hotellet. Men året runt 
inbjuder landskapet med de täta 
skogarna och kullarna till vandrings- 
och cykelturer. Närmaste stad som är 
stor är St. Wendel (18 km) – på vägen 
härtill kan ni köra mot Skulpturvägen 
där konstnärer har skapat ett ena-
stående friluftsgalleri. Och inne i St. 
Wendel kan ni gå på upptäcktsfärd 
i den gamla stadsdelen. Men ni har 
också många andra bra utflyktsmöj-
ligheter: De små vinbyarna längs 
Mosel är mysiga och romantiska  
– de närmaste ligger omkring 50 km 
från hotellet.

 

Ljuvlig semester  
i friska Alperna

Hotel Gasthof Widmoos ★★★

Strax utanför Wagrain hittar ni ert 
hotell som enligt egna ord ligger ”i 
himlen över Wagrain”. Belägenheten 
gör platsen till en förträfflig utgångs-
punkt för vandrings- eller cykelturer. 
Även om Wagrain mest är känt som 
ett skidparadis, så finns det också en 
hel handfull av sommaraktiviteter: 
Tennis, rafting, paragliding (skärm-
flyg), mountainbiking och golf för att 
nämna några utav dem. Har ni barn 
med så ta med dem till badlandet 
Amadé (1 km), där de kan roa sig 
med att åka i drakvattenrutschbanan 
eller plaska runt i barnpoolen.

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

Pris per person i dubbelrum

 2.999:-

Pris per person i dubbelrum

3.149:-

8 dagar på 3-stjärnigt hotell i Wagrain, Österrike

Barnrabatt 

 
i förälders säng.

 
i förälders rum. 

 
i förälders rum.

 
totalt per rum.

Barnrabatt 

 
i förälders säng.

i förälders rum.

Vid sjön i Saarland
 

Hotel Gasthof Widmoos

Victor´s Seehotel 

Weingärtner

Enkelrum och avbeställningsskydd kan köpas til. 

Expeditionsavgift 60:- tilkommer.

Ankomst:  
Söndagar t.o.m. 24/10 2010.

STARRKÄRR. Aleborna 
är att gratulera.

Det blir Sommarmu-
sik i Starrkärrs kyrka i 
år också.

Programmet inne-
håller en variation av 
lokala kändisar och 
artister utifrån.

Sabina Nilsson är inte bara 
duktig organist i Starrkärr-
Kilanda församling. Hon är 
också den som organiserar 
Sommarmusik, som blev en 
succé förra året.

– Det måste man ändå 
säga. Vissa kvällar var väldigt 
välbesökta, som exempelvis 
när Helena Döse och Peoria 
jazzband gästade oss. Publik-
tillströmningen sporrade oss 
också till att fortsätta med 
detta arrangemang, säger 
Sabina till Alekuriren.

Precis som i fjol är det 
onsdagskvällar som gäller, 
från den 16 juni fram till den 
18 augusti. Det blir Sabina 
Nilssons egen kammarkör, 
VocAle, som får äran att 
inleda årets program.

– När det gäller körer är 
det lättare att få ihop dem 
innan högsommaren tar vid 
och folk åker på semester. Av 
den anledningen ger vi också 
plats för Lerum Surte Symp-
honic Band veckan därpå, 
berättar Sabina.

Ett av arrangemangen 
sker vid hembygdsmuseet i 
Prästalund. Det är onsda-
gen den 30 juni då Lennart 
Thorstensson spelar under 
rubriken ”Visor i sommar-
tid”.

– Skulle det bli regn flyt-
tar vi in i församlingshem-
met, men det hoppas vi inte 
ska behövas. Lennart gästade 
oss förra året också, fast då 
i slutet av sommaren, säger 
Sabina.

Några artister fanns med 
i fjol medan andra är nya 
bekantskaper. Sabina har 
försökt att nysta ihop ett 
koncept med en variation av 
olika musikstilar.

– För att få igång en tradi-
tion måste det vara hög klass 
rakt igenom, och det är det. 
Jag vill också skapa ett forum 
dit folk kan komma för att 

lyssna på olika sorters musik 
och samtidigt vidga sina vyer, 
säger Sabina och tillägger:

– Vi fick väldigt positiv 
respons i fjol, människor 
som tyckte det var kul att det 
hände något på hemmaplan. 
Den som är kulturellt intres-
serad ska inte nödvändigtvis 

behöva åka till Göteborg 
under sommaren.

Slutligen kan noteras att 
det råder fri entré till samt-
liga arrangemang.

Fjolårets succé går i reprisé går i repris

I STARRKÄRR

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Sabina Nilsson visar stolt upp programmet för årets ”Som-
marmusik i Starrkärrs kyrka”, som tar sin början onsdagen 
den 16 juni.

SOMMARMUSIK
16/6: Kammarkören VocAle, 23/6: 
Lerum Surte Symphonic Band, 
30/6: Lennart Thorstensson, 7/7: 
Vladimir Masko, 14/7: Familjen 
Hellgren, 21/7: Kallis Bengtsson 
och Per Boesen, 28/7: Teresa Inde-
betou, Niss-Kerstin Hallgren och 
Erik Kristoffersson, 4/8: Mattias 
Ristholm och Anders Peev, 11/8: 
Cecilia Ekmark och Mikael Holm-
lund, 18/8: Peoria jazzband.

SURTE. TaubeSpelen i minifor-
mat.

Allsångskvällen på Glasbruks-
museet innehöll musik från vår 
tids störste viskonstnär.

Det blev en gemytlig tillställ-
ning i hyttan.

TaubeSpelen lockar mängder av besö-
kare till Ängön, Flatön, varje sommar. 
I år äger arrangemanget rum den 17-18 
juli med idel kända svenska artister på 
plats. TaubeSpelen i något mindre skala 
bjöds det på i onsdags när Bruksongar 
arrangerade årets första Allsångskväll.

En av Surtes verkliga eldsjälar, Lis-
beth Hirsch, hade äran att hälsa publi-

ken välkommen och för dem presentera 
kvällens gästartister, Claes Olsson och 
Ulf Esborn.

– Jag hade nöjet att vara här förra 
hösten och det känns roligt att vara 

t i l lbaka 
i g e n , 
s a d e 
C l a e s 
i n n a n 
h a n 
s t ä m d e 
upp i 
kvällens 
f ö r s t a 
al lsång, 
C a l l e 
S c h e -
w e n s 
vals.

Kväl-
len fortsatte på det inslagna temat och 
publiken fick höra både kända och 
något mindre kända stycken signerade 
Evert Taube.

Allsångskvällen var uppdelad i två 
akter och i pausen serverades fika inne 
på museet där besökarna också kunde ta 
del av den pågående utställningen om 
Surteraset.

Nu på onsdag blir det Allsångskväll 
med Surtepojkarna.

TaubeSpelen på Glasbruksmuseet
– Bruksongar bjöd in till Allsångskvälltill Allsångskväll

PÅ GLASBRUKSMUSEET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lisbeth Hirsch hälsade publiken och gästartisterna Claes Olsson och Ulf Lisbeth Hirsch hälsade publiken och gästartisterna Claes Olsson och Ulf 
Esborn välkomna till hyttan.Esborn välkomna till hyttan.

Nisse Svensson uppmana-
de besökarna att bli med-
lemmar i Glasbruksmuseets 
Vänner.
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Du hittar även information på:

www.ahlaforsif.se


