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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:

3 dagar på 3-stjärnigt hotell i Landskrona

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

Hotel Öresund ★★★

Må bra under en avslappnande och 
välsmakande weekend i Skåne. 
Ni bor mitt i hjärtat av trivsamma 
Landskrona med närhet till det 
mesta. Kanske en båttur till Ven, en 
spännande golfrunda eller en skön 
promenad längs kusten ut mot fiske- 
läget Borstahusen kan locka fram 
aptiten: Höjdpunkten väntar näm-
ligen i hotellets historiska restau-
rang Nils Holgersson, där det serve-
ras en stämningsfull middag under 
källarvalven från 1700-talet. Sedan 
kan det varmt rekommenderas att 
göra en visit på Landskronas slott; 
”Citadellet” (600 m). Här hamnar ni 
mitt i ett äventyr och

Ankomst: Fredagar i perioden 
20/8-10/12. Valfri i vecka 42 2010.

 rummet vid ankomst

 Wonnemar i Wismar

Slottssemester
i Mecklenburg

Hotel Schloss Wedendorf ★★★★

Mellan de nordtyska kulturpärlorna 
Lübeck, Wismar och Schwerin ligger 
det eleganta Schloss Wedendorf frid-
fullt mitt i Mecklenburgs naturprakt. 
Slottet som är 700 år gammalt är nyre-
noverat från det innersta till det ytters-
ta och framstår idag som en synner- 
ligen komfortabel och romantisk plats 
för ett par idylliska semesterdagar. 
Man bor i vackra rum och ni kan välja 
att njuta av de historiska omgivning-
arna och slottsparken med sjöar och 
vallgravar. 

Valfri ankomst i perioden
31/10-16/12 2010.

Pris per person i dubbelrum

1.449:-

Pris per person i dubbelrum

1.949:-

4 dagar på 4-stjärnigt slottshotell i Wedendorf

Barnrabatt 

gratis i förälders säng.

½ pris i förälders rum.

Lyxweekend
vid Öresund

Enkelrum och avbeställningsskydd kan köpas till. 

Expeditionsavgift 79:- tillkommer.

Barnrabatt 

gratis i förälders säng.

½ pris i förälders rum.

skrona

Extranatt med 
frukostbuffé

Endast 599:-

Hotel Öresund

Hotel Schloss Wedendorf

Victor Franklin förfogar över 
en röst och en utstrålning 
som få andra grabbar i hans 
ålder. Victor älskar att sjunga 
och gör det mest hela tiden.

– Victor sjunger jämt och 
det är all sorts musik som jag 
hör honom nynna på, säger 
mamma Jill Franklin.

Det var för ungefär ett år 
sedan som Victor fick upp in-
tresset för sång och musik på 

riktigt allvar. 
– Vi skulle göra en musikal 

på skolan och jag fick huvud-
rollen, berättar Victor som 
efter det bestämde sig för att 
ta sånglektioner under Lena 
Sannerstigs ledning.

Vilken musik lyssnar du 
helst på?

– Pop och rock och även 
rap ibland.

När Ahlafors Fria Skola hade sin avslutning i Starr-
kärrs kyrka i år framträdde 
Victor inför fullsatt salong. 
Då anade han inte att han en 
dryg månad senare skulle stå 
i Stadsparken i Lysekil och 
sjunga duett med idolen Eric 
Saade.

Utöver det vanliga
Bakgrunden är att Victors 
mormor och mormor, som 
är bosatta i Lysekil, hade fått 
kontakt med allsångsarrang-
ören. Victor fick således en 
förfrågan om han ville upp-
träda på Allsångskväll den 15 
juli.

– Jag funderade ett tag, 
men tänkte sedan att jag gör 
det. Jag fick bra hjälp med 
musiken, berättar Viktor.

Vad han inte visste var att 
kvällen skulle bjuda på en 
överraskning utöver det van-
liga. När Peter Harryson, 
Lalla Hansson och de andra 
artisterna gjort sitt var tiden 
inne för Alafors egen sång-
fågel. På repertoaren stod 
”Manboy”, som blivit så oer-
hört populär sedan Melodi-
festivalen i våras.

– Det är omöjligt att inte 
bli nervös när det är så mycket 
folk i publiken, men det var 

bara att köra på, förklarar 
Victor.

En bit in i låten kom dansa-
re upp på scenen och kort där-
efter gjorde även Eric Saade 
bejublad entré. Schlagerstjär-
nan medverkade på ett annat 
arrangemang i Lysekil samma 
kväll och när han fick förfrå-
gan att komma till Allsångs-
kväll blev svaret ja. Döm om 
åskådarnas förtjusning när 
Victor och Eric sjöng duett i 
”Manboy”.

– Det var kul och Eric var 
jättetrevlig. Han pratade med 
mig även efter vi hade gått av 
scenen, berättar Victor för lo-
kaltidningen.

Hur ser du på din fort-
satta karriär som sångare?

– Nu får jag fortsätta med 
det här. Jag tycker det är så 
himla skönt att sjunga.

Kanske går du i Eric 
Saades fotspår och uppträ-
der i Melodifestivalen vad 
det lider?

– Man kan ju alltid hoppas! 

Sångfågel från Alafors sjöng med Eric Saade
– Victor Franklin charmade allsångspubliken

IMPONERAD

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Victor Franklin, 12 år från Alafors, kommer aldrig att glömma sommaren 2010. Den 15 juli stod han på scenen i Stadsparken i 
Lysekil och sjung ”Manboy” tillsammans med schlagerstjärnan Eric Saade.                                                  Foto: Olle Fjordgren

Victor Franklin blir intervjuad efter sitt bejublade framträ-
dande i Lysekil.                                          Foto: Olle Fjordgren

En riktig sångfågel. Victor Franklin älskar att sjunga och 
skriver redan egna låtar såväl på svenska som på engelska.

ALAFORS. Tänk dig att vara 12 år gammal, stå 
på en scen inför 1 000 personer och sjunga 
”Manboy” när schlagerstjärnan Eric Saade plöts-
ligt uppenbarar sig.

Många hade nog chockats och börjat stamma, 
men inte Victor Franklin från Alafors.

Victor fortsatte som om ingenting hade hänt 
och tillsammans bjöd duon allsångspubliken i 
Lysekil på en kväll de sent ska glömma.


