
alekuriren  |   nummer 28  |   vecka 34  |   201050

�������	
���	������������

������������
���������������

���������	
����������������������
�������������������������������	
���������
�	�������� �����������������!������������
�����"���������� �������������

#�	
��	�$�#���
�������	
������	
�%$�&�����'���#����

(���)�������*����
	��)$��+,���
(���������������$��+�--$�+�,���
.���������$��/���

0�����'���������������
�����1��������1�'���2

�3��4�����������	
�����'���5�����
���
��������4��#6����������� ��

%��7���������
�����������������������	
�
8������	9

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:

4 dagar på 4-stjärnigt hotell i Weissensee

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

 S- och U-bahn i Berlin

Derag Hotel Königin Luise ★★★★

Berlin är en storstad som förnyar sig 
varje gång man vänder ryggen till. 
Så om du tror att du redan känner 
Berlin så är det nog på tiden att resa 
tillbaka igen. Ert 4-stjärniga hotell 
gör att er storstadssemester får en 
perfekt start och utgångspunkt för 
att upptäcka Tysklands huvudstad. 
Hotellet ligger i förorten Weissensee 
i en lugn parkmiljö med en härlig 
badsjö. Några få steg härifrån kan 
man hoppa på spårvagnen med det 
inkluderade transportpasset och på 
15 minuter är man i metropolens mitt-
punkt: Alexanderplatz. Härifrån är en 
promenad ”Unter den Linden” eller 
längs de nya fasaderna på Karl Marx 
Allee en härlig mix av ultramoderna 
avantgarde och Berlins historia. 

Valfri ankomst t.o.m. 27/12 2010 
samt 2/1-28/5 2011.

 med kaka

 minibadland

Krogsemester på 
dansk sydhavsö

Hotel Nørrevang ★★★

Hotel Nørrevang är så danskt som det 
kan bli! En krog i korsvirke med strå-
tak och en historia som sträcker sig 
ända tillbaka till 1500-talet. Krogen 
har en historia som storgård, bageri 
och sommarpensionat, och här är den 
danska själen välbevarad, även om en 
försiktig renovering har uppgraderat 
den till ett modernt hotell med t.ex. 
pool, bubbelpool och vattenrutsch-
bana. Frukosten serveras uppe under 
stråtaket i rummet med den öppna 
spisen och de frilagda bjälkarna. På 
ljumma dagar kan ni njuta av kaffet 
i gården med kullerstenen, där det är 
uppdukat med rödrutiga dukar. 

Valfri ankomst t.o.m. 31/12 2010 
samt 1/1-24/6 och 31/7-31/12 2011.

Pris per person i dubbelrum

1.499:-

Pris per person i dubbelrum

1.299:-
3 dagars semester på 
3-stjärnig krog på Falster

Barnrabatt 

i förälders säng.

i förälders rum.

Storstaden Berlin

Enkelrum och avbeställningsskydd kan köpas till. 

Expeditionsavgift 79:- tillkommer.

Barnrabatt 

i förälders säng
eller

i förälders rum.

BONUSPRESENT

Få gratis vin, 
när du bokar semester

(
Se mer på: 

www.happydays.nu

Hotel Nørrevang

Derag Hotel Königin Luise

ÄLVÄNGEN. Emma 
Qvarford är bara 15, 
men har redan fotogra-
ferat i åtta år.

Hennes 14 favoritbil-
der hänger nu utställda 
på Älvängens bibliotek.

Det är en färgglad 
samling som imponerar 
på betraktarna och det 
är naturen som står i 
centrum.

Ett stort intresse för bild och 
skapande har följt Emma 
Qvarford från unga år. 
Första kameran fick hon som 
åttaåring. Den var enkel och 
helautomatisk, men för två år 
sedan var det äntligen dags 
för en Canon systemkamera. 

Den har hon använt flitigt, 
särskilt när familjen gästat 
sommarstugan på Öland.

– Där finns fantastiska 
motiv och det är där de flesta 
av mina bästa bilder har 
fångats, säger Emma och 
visar upp en fjäril i sitt eget 
”hus”.

Passionen för foto till 
trots, det är inte helt säkert 
att drömyrket är fotograf.

– Nej, jag tror det är bra 
att ha en hobby som man 
gillar och längtar efter. Jag 
kan tänka mig att bli bagare 
eller astronaut…eller jour-
nalist…eller kanske läkare. 
Jag är kluven. I skolan gillar 
jag både bild och matte, trots 
att det är två skilda värl-
dar. Matte är kul eftersom 

det finns något som är rätt. 
Konsten å sin sida är under-
bar eftersom det verkligen 
inte finns något som varken 
är rätt eller fel, filosoferar 
Emma Qvarford.

Trots att den externa 
hårddisken är full av alster 
hemma har hon inte tagit 
drömbilden ännu.

– Det jag helst skulle vilja 
lyckas med är att fånga ett 
riktigt åskväder med stor-
slagna blixtar, säger Emma 
Qvarford och visar ingen 
fruktan för ovädret som får 
många att skaka.

– Det enda jag tänker på är 
att dra ur sladden till datorn 
så inte bilderna går förlorade.

Djur- och växtlivet fas-
cinerar den unga hobbyfo-

tografen, men när naturen 
inte erbjuder något att rikta 
linsen mot skapar hon egna 
motiv. Två av bilderna är 
tagna hemma i diskhon.

– Titta vad spännande det 
kan bli med lite diskmedel 
och ett bra macro-objektiv!

Det är bara att hålla med 
och önska lycka till med fort-
satta äventyr.

I våras fick hon en bild 
publicerad i Dagens Nyheter 
och på Fotosidan.se har flera 
av hennes bilder redan visats. 
Emma Qvarfords vackra 
utställning går vidare till 
huvudbiblioteket i Nödinge 
vecka 37.

Fotoutställning fascinerar
– Emma Qvarford, 15, har redan åtta års erfarenhet

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Emma Qvarford är bara 15 år, men har redan fått flera bilder publicerade i fina sammanhang bland annat i Dagens Nyheter. 
Nu har hon en utställning i Älvängens bibliotek.

HASSELDAGEN
i Prästalund Starrkärr

lördag 28 aug kl. 11.00-15.00
 Prova på att tälja av Hassell, 

   för barn och vuxna

   låna vår scen

Hjärtligt välkomna!
Starrkärr Kilanda Hembygdsförening


