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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 dagars weekend på 3-stjärnigt hotell i Olofström

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

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x lunchpaket
• 1 x 2-rätters 
 middag/buffé

First Hotel Olofström 
Är man intresserad av både naturupp-
levelser och komfort, är en weekend 
i vår sydligaste vildmark ett gott val. 
Olofström, som ligger strax vid gränsen 
mellan Skåne och Blekinge är placerat 
mitt i Halens Naturreservatet omgivet 
av kristallklara sjöar, brusande älvar 
och stora skogar. Så för naturentusias-
ter är det en upplagd möjlighet för att 
gå under den blå himmeln och njuta 
av naturprakten. Men staden är ock-
så känt för sina optimala kanot- och 
kajakturer, där de naturliga förbindel-
serna mellan sjöarna Halen, Raslången, 
Filkesjön och Immeln skapar grunden 
för massor av natursköna upplevelser. 
Utflyktsmöjligheterna innehåller bl.a. 
blomsterparkerna i Blekinge samt skär-
gårdskustens milda ro. 

Ankomst: Fredagar t.o.m 10/12 
2010. Valfri i höstlovet 15-22/10.

• 3 övernattningar

OBS: Frukost är inkl. i priset 
under följande månader: Jan-
mar, jul-aug samt nov-dec.

Bo i det gamla 
Östberlin

Holiday Inn 
Berlin City-East 
Efter murens fall så har Berlin verkli-
gen blomstrat upp, överallt skjuter det 
upp nya byggnader och öst och väst 
har smält ihop. När man för första 
gången besöker Berlin, så kan man 
bli överraskad över allt de ting som 
staden har att erbjuda. Här hittar 
man en blanding av gammalt och 
nytt, modernt och historiskt, som 
inte fi nns på andra platser. Ni bor på 
Holiday Inn Berlin City East, som lig-
ger perfekt för utfl ykter i det mysiga 
kvarteret Prenzlauer Berg (4 km) med 
fl era cafeer och restauranger, små gal-
lerior och inte minst ett livligt nattliv. 
Samtidigt ligger Alexanderplatz (4 km) 
nära, där man kan komma upp i det 
imponerande höga Fernsehturm. 

Ankomst:  
Valfri t.o.m. 26/12 2010
og i perioden  2/1-27/6. 2011

Pris per person i dubbelrum

949:-

Pris per person i dubbelrum

1.349:-

4 dagars semester på 4-stjärnigt hotell i Berlin

Weekend i vildmarken

Enkelrum och avbeställningsskydd kan köpas till. 
Expeditionsavgift 79:- tillkommer.

Extranatt inkl. 
frukostbuffé

Endast 399:-

Få gratis vin, 
när du bokar semester

(vouchervärde ca. 160:-). 

Se mer på: www.happydays.nu

BONUSPRESENT

Holiday Inn 
Berlin City-East

Inkluderar endast slutstädning.

BRA BARNRABATT 

BRA BARNRABATT 

First Hotel Olofström

TORP. Efter mycket om och 
men finns den äntligen till för-
säljning.

Idag (läs onsdag) släpps 
Streaplers jubileumsshow på 
cd.

– Bättre sent än aldrig, kon-
staterar Kenny Streaplers, 
sångare och gitarrist i det 
populära dansbandet.

När Streaplers firade 50 år i fjol 
firades det med en sprakande jubi-
leumstillställning inför flera tusentals 
åskådare på Stora Scenen på Lise-
berg. Arrangemanget spelades in och 
tanken var att det skulle bli en tv-sänd 
dokumentär om bandet samt en dvd 
och cd-inspelning från kvällens show.

– Att det har dragit ut på tiden är 
inget vi har kunnat påverka. Det har 
varit strul med rättigheterna, men nu 

kan vi i alla fall glädja oss åt 
att vår jubileumsshow finns 
på cd. Den finns att köpa på 
Ginza och Bengans, berättar 
Kenny Samuelsson.

– Intresset från våra fans 
har varit stort och det känns 
skönt att äntligen kunna få 
ut plattan. Den innehåller 
hits från sex decennier och 
alla gamla sångare finns med. 
När det blir release för vår 
dvd vågar jag emellertid inte 
svara på. Det ligger inte i våra 
händer.

Efter ett par veckors väl-
behövlig semester återupp-
tog Streaplers sitt turnerande 
den gångna helgen. Hösten 
och vintern är fullbokad 
med spelningar på olika håll 
i landet.

– Det blir spelningar 
varje veckoslut fram till jul. 
I den här regionen har vi två 
framträdanden inbokade, i 
Båberg den 9 oktober och 
på Stenungsbaden den 19 
november.

Något annat nytt att rap-
portera från er horisont?

– Ja, under hösten kommer 
vi att arbeta i studion av och 
till för att få klart med vår 
nästa full-cd. I januari åker 
vi till Nashville och letar nya 
låtar. Den nya skivan släpper 
vi till våren. Det ska bli oer-
hört roligt och samtidigt en 
stor utmaning eftersom vår 
senaste platta ”Ett år i taget” 
fick väldigt bra recensioner. 
Vi vill inte att den här skivan 
ska bli sämre, avslutar Kenny 
Samuelsson.

JONAS
ANDERSSON

”Bättre sent än aldrig”
– Streaplers jubileumsshow äntligen på skiva

Efter många turer fram och Efter många turer fram och 
tillbaka släpps äntligen Stre-tillbaka släpps äntligen Stre-
aplers jubileumsshow på cd.aplers jubileumsshow på cd.

Kenny Samuelsson, sångare i Streaplers, kan se fram emot en intensiv höst med spelningar och studioarbete om vartannat 
inför den nya platta som ska ges ut till våren. Så värst mycket tid över för golf lär det inte bl                i Foto: Allan Karlsson

har öppnat 
igen i Lödöse

Välkomna!

0520-66 00 41 • 0521-22 00 14
Rättaregårdsvägen 22

Fredag 10-18 • Lörd 10-14

Oktoberfest
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Film är större än TV!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96. 

E-post: folkets.hus@telia.com

www.alefolketshus.se

Välkomna!

Bröderna Karlsson är en 
förväxlingskomedi som handlar 

om ett tvillingpar som till 
en början inte känner till 

varandras existens. Den ena 
är en framgångsrik, pedantisk 

advokat i Stockholm. Den andra 
som är bosatt i Norrland med fru 
och barn är en notorisk otrogen 

slarver. Bröderna träffas för 
första gången i samband med 
en bouppteckning. Deras möte 
leder till kaotiska förvecklingar 

och vänder upp och ner på deras 
tillvaro.

Sön 3 okt 
kl 18:00
Entré 80:-. Barntillåten


