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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 dagars semester på
4-stjärnigt hotell i Strasbourg

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

 middag med fritt val
 på Brasserie Flo

Hotel Le Jean Sebastien Bach
★★★★

Det exklusiva hotellet Jean Sébastien 
Bach visar på det förnämaste viset 
Strasbourgs kontrastfyllda charm. 
Hotellet ligger i diplomatkvarteret 
mellan Europaparlamentet och den 
inre stadens originella medeltidsidyl-
len – en storstad i korsvirke – och 
fylld med franska frestelser, gotiska 
torn, blå kanaler, caféliv och som-
marstämning. Stadsdelen La Petite 
France är en postkortsupplevelse 
med vackra, gamla hus längs broar 
och kanaler, och stadens stolthet – 
Notre-Dame Katedralen som tornar 
upp sig med sitt 142 m. höga torn 
och Strasbourgs största attraktion: 
Det astronomiska uret. 

Valfri ankomst 8/7-25/8 2010.

 på rummet

Sommar i soliga Solna

Park Inn Solna ★★★★

Centralt beläget i Solna med gång-
avstånd till shoppingcenter och buss- 
och tunnelbanestation med Stockholm 
inom räckhåll på 9 minuter. Som 
granne har ni också en härlig park, så 
det är svårt att finna på anledningar 
till varför man inte ska spendera några 
dagar i Solna. Även om man har 4 
dagar på sig är ert 4-stjärniga hotell 
Park Inn Solna så välplacerat att ni 
hinner med det mest.

Valfri ankomst
Juni: 26, 29.
Juli: 2, 5, 8, 11, 14, 17,
 20, 23, 26, 29.
Aug: 1, 4, 7, 10, 13, 16.

Vistelsen inkluderar endast slutstädning.

Pris per person i dubbelrum

2.999:-

Pris per person i dubbelrum

1.599:-

4 dagars semester på 4-stjärnigt hotell
i Stockholms län

Barnrabatt 

i förälders säng.

i förälders rum.

Strasbourg – hjärtat
i Alsace

Hotel Le Jean Sebastien Bach

Enkelrum och avbeställningsskydd kan köpas till. 

Expeditionsavgift 79:- tillkommer.

Foto: Sebatian Hanssen

BONUSPRESENT

Få gratis vin, när du bokar semeste(
Se mer på: www.happydays.nu

MIDSOMMARFEST
i Prästalund Starrkärr

fredag den 25 juni kl. 14.00

Lennart och Jan spelar 
och leder lek och dans 

kring midsommarstången
ALEgato, en ungdomlig folkmusik-

grupp från Ale Kulturskola.

• Servering
• Lotterier
• Fiskdamm
• Tombola

Hjärtligt välkomna!
Starrkärr Kilanda Hembygdsförening

NÖDINGE. Sommarjobb 
som musiker.

Det är verkligheten 
för 14 ungdomar i Ale.

Veckan efter midsom-
mar ska de ut på turné 
på förskolor och äldre-
boenden.

Sommarmusiker har arrang-
erats fem gånger tidigare, 
men projektet har haft uppe-
håll under den senaste treårs-
perioden.

– Det känns jätteroligt 
att vi kan återuppta den här 
verksamheten igen. Vi fick in 
fjorton anmälningar, tio tjejer 
och fyra killar, och kunde 
därför erbjuda plats för samt-
liga sökande, säger handleda-
re Elinor Emilsson.

Feriearbetet sträcker sig 
över tre veckor. Inlednings-
vis handlar det om att få 
ihop gruppen socialt, förde-
la ansvarsområden, välja ut 
en låtrepertoar och däref-
ter repetera inför komman-
de turné.

– Det är väldigt duktiga och 
drivna ungdomar. Faktum är 

att gänget gjorde en spontan 
lunchkonsert i Ale gymnasi-
um redan tredje dagen, säger 
Elinor Emilsson.

Deltagarna kommer från 

Surte i söder till Alvhem i 
norr. Några har erfarenhet 
från Ale Kulturskola, men 
långt ifrån alla.

– De verkar ha väldigt 
roligt ihop och nu får de 
dessutom chansen att sprida 
sin glädje till publik i olika 
åldrar. Sommarmusikanter-
na förbereder två olika pro-

gram, ett för förskolor och ett 
som lämpar sig på äldreboen-
den, förklarar Elinor.

Gitarr, piano, flöjt och fiol 
inryms i gruppen. Sången har 
de gemensamt.

Sommarjobbar som musiker

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Sommarmusikanter består av feriearbetande ungdomar som ska spela på kommunens för-
skolor och äldreboenden veckan efter midsommar.

Stenungs Torg, Stenungsund
0303-72 99 80
Vardag 9–18, lördag 10–14
www.resia.se/stenungsund

Kryssa med Resia 
i Södra Karibien!
Följ med Resia i Stenungsund till Södra Karibiens turkosa, 
ljumma vatten. En härlig kryssning ombord på Royal 
Caribbean Cruises fartyg Adventure of the Seas! 

Avresa 21–31 januari 2011. Pris fr. 19.250:–/pers

Draget Nöje presenterar

Biljetter: www.ticnet.se  077-170 70 70  
Ticnet, ATG-ombud samt vid entréer

Munkedals Folkpark kl. 21–0130

Ons 16 juni  SCOTTS Obs! kl. 20–24

Lör 3 juli  Svenne Hedlund & The HepStars
sings Elvis & HepStars-låtar. Show kl 23.00

Dansbanan: Sneaky Pete & the Cool Cats. 

Lör 10 juli kl. 22.30   Björn Rosenström +DJ
Lör 7 aug Raggarfest John Lindberg+ett band till 

Lör 14 aug kl. 22.00   SVEN-INGVARS
Dansbanan: DREAMS

Fre 3 sept kl. 21.00   Eric Saade +DJ

Tofta Sjögård Stocken Orust kl. 19
Supébiljett endast beställning via Ticnet

Fre 9 juli  Niklas Hjulström –Allt på en gång

Tors 15 juli Nanne Grönvall 25-årsjubileum

Tors 22 juli Kalle Moraeus & Bengan Jansson
Ons 28 juli  Backman, Eriksson, Strandberg
Orginalartisterna, succetrion från Mamma 
Mia framför ABBA’s musikaliska pärlor

Tors 5 aug  Lisa Nilsson

 CIRKUSSKOLA
Mån 19 juli–tors 22 juli. 3 grupper/dag

Pris: 590:-/elev, endast föranmälan Draget Nöje
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Traditionellt firandeTraditionellt firande

Precis som traditionen bjuder så blir det midsommarfi-Precis som traditionen bjuder så blir det midsommarfi-
rande i Prästalund. Dans kring majstången blir det också rande i Prästalund. Dans kring majstången blir det också 
på Vimmervi I Nödinge.på Vimmervi I Nödinge.


