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Det som en gång startade 
som Studio 93 hade i år nått 
fram till Studio 98. Närmare 
200 dansanta årskurs 6-elever 
hade en fantastisk rolig kväll. 

Nytt för i år var att vi hade 
bytt lokal från Bohus idrotts-
hall till att vara i Medborgar-
huset i Alafors, ett byte som 
vi absolut inte ångrar.

Som vanligt hade vi utlott-
ningar på biljetten, vi hade 
fått priser från Vakna och 
Sony Music AB.

Vi hade även i år hjälp av 

ungdomar från Löftet. Kväl-
len var helt fantasisk och ar-
betet för nästa år har redan 
startat.

Discogruppen Ale Fritid

Lördagen den 27 novem-
ber är det återigen dags för 
Repslagarmuseets årliga 
julmarknad.

Nästa lördag slås portarna 
upp för en julmarknad som 
i år är större än någonsin. 
Ett 40-tal hantverkare finns 
på plats för att sälja sina 
produkter, bland annat livs-
medel, smycken, fågelbord, 
juldekorationer svarvade trä-
saker och mycket mera. Ute 
på gården har smeden tänt 
sin ässja och ponnyhästar 
står beredda att ta barnen på 

en ridtur.
Har du problem med att 

hitta julklappen, så hittar du 
den säkert här. Det går också 
bra att bara koppla av med 
lite glögg, adventskaffe med 
dopp eller för den lite mer 
hungrige en god grillad korv.

När kroppen har fått sitt 
kan man njuta av underhåll-
ning från Larmets blåsor-
kester och julsånger från 
”Tomtar på loftet”.

Det finns goda vinschan-
ser i julklappslotteriet och 
tomtejakten med vinster från 

alla hantverkare.
För barnen finns det 

både julpyssel och fiskdamm 
eller möjlighet att varva 
ned en stund i sagohörnan 
och lyssna på en julsaga. 
Barnen kan också låta sig 
fotograferas med tomten, 
en fin julklapp till mor och 
farföräldrar.

Den som ännu inte har 
haft möjlighet att se den fan-
tastiska utställningen ”Bjäre-
målarna” har ytterligare ett 
tillfälle nu.

❐❐❐

Traditionsenlig julmarknad på Repslagarmuseet

Barnen ges nästa lördag 
möjlighet att fotograferas 
tillsammans med tomten.

Studio 98 flyttade in i Medborgarhuset

NÖDINGE. Han kom, han 
sågs, han segrade!

Ett vedertaget 
begrepp inom sportens 
värld, men som också 
beskriver det som 
Lasse Berghagen pre-
sterade i Ale gymna-
sium i lördags kväll.

En av vårt lands 
mest folkkära artis-
ter bjöd på formidabel 
underhållning i tim-
marna två.

Biljetterna tog slut i ett 
nafs och således var det 
275 personer som 
befann sig i tea-
tersalongen 
när Lasse 
B e r g -
h a g e n 
intog 

scenen. Med elegans, 
pondus, självsäkerhet och en 
stor portion humor levere-
rade han en musikalisk show 
över två akter som överträf-
fade alla högt ställda f ö r -

väntningar på denna visskat-
tens mästare.

Berghagen inledde med ”I 
mina blommiga sandaler” för 
att sedan hälsa välkommen 
till publiken. Han berättade 
att det var första gången som 
han besökte Nödinge.

– Jag visste inte att ni 
fanns. Det här var en charmig 
liten teater. Totalt under min 
turné ger jag 52 konserter, 
från Ystad till Haparanda.

Lasse Berghagen bjöd inte 
bara besökarna på en musika-
lisk resa, han berättade också 
om sitt liv, från sina första 

stapplande steg som 
text förfat tare 

och kom-
positör till 
där han 
är nu – 
65 år 

gammal. 
Vi fick veta 

h i s t o r i e n 
bakom ”Tor-

sten Bark” och 
” H e m b r ä n -
nare Karls-
son”. Han 
beskrev Bjur-
sås och hur en 
dunk och en 
kvast gav upp-
rinnelsen till 

”Kvastskaftsdansen”.
Berghagen fick sitt första 

skivkontrakt som 19-åring 
och samtidigt suddades 
drömmen om att bli jägmäs-
tare ut. Det blev några år 
inom teatern och sitt första 
tv-program gjorde Bergha-
gen tillsammans med vännen 
Roffe Bengtsson 1968.

Om den första aktens 
avslutning med ”Stockholm i 
mitt hjärta” fick långa applå-
der var det bara en liten hint 
av vad som väntade efter 

kaffepausen. Melodifesti-
valpotpurriet med ”Hej 

clown”, ”Ding dong”, 
”Jennie, Jennie” avrundades 
på bästa tänkbara sätt med 
”Min kärlekssång till dej”.

– Nödingekören är duktig, 
berömde Lasse Berghagen.

Allsången fortsatte när 
Berghagen sade tack och 
adjö med ”En kväll i juni”. 
Som extranummer leverera-
des ”Sträck ut din hand”. En 
bättre slutkläm på en fantas-
tisk lördagskväll kunde man 
inte tänka sig.

Formidabel underhållning, Lasse!
– Berghagen levererade i Ale gymnasium

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lasse Berghagen le-
vererade en formida-
bel konsert i Ale gym-
nasium.

I publikhavet fanns revy-
kungen Claes Eriksson från 
Galenskaparna och After 
Shave, som var mycket belå-
ten med vad han fick se.

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 4-stjärnigt hotell i Hirtshals, Nordjylland

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

 brännvin i hotellets bar

Montra Skaga Hotel ★★★★   
Här i landets norra del i toppen 
av Danmark, hittar man fiskesta-
den Hirtshals som ligger omgiven 
av havet, sanddynor och strand. 
Samtidigt är det upplagt för avslapp-
ning, mys och välmående för kropp 
och själ på Montra Hotel Skaga. Här 
kan ni avnjuta en romantisk middag 
och promenera i hamnen eller längs 
med havet som endast ligger några 
hundra meter bort. Hirtshals är en 
modern handelsort med fiskebåtar i 
hamnen och när solen sänker sig i 
horisonten får man uppleva det spe-
ciella ljuset som inspirerar Skagens 
konstnärer. På en promenad över 
sanddynerna finner man ortens kän-
netecken, det gamla fyrtornet som 
markerar gränsen mellan civilisatio-
nen och oförstörd natur.

Valfri ankomst t.o.m. 17/12 2010 
samt 14/1-17/6 2011.

 Erlebnisbad Wonnemar

Strandhotellet
i Wismar

★★★★

Det 4-stjärniga Hotel Seeblicks histo-
ria går ända tillbaka till 1866 och var 
förr en gammalt kurortsanläggning 
som renoverades om till ert hotell, 
och här bor man strax vid stranden 
med utsikt över Wismarbukten och 
ön Poel. Här kan ni njuta av den 
friska havslukten och lyssna till de 
böljande vågorna skvalpa, medan 
ni spatserar på den 350 m långa 
båtbron Seebrücke eller går en tur 
vid segelbåtshamnen. Ni kan också 
använda er av rabatten på entrén till 
Erlebnisbad Wonnemar (4 km), ett 
15.000 m² stort vattenland som är 
ett rent paradis för vattendjur i alla 
åldrar: Här finns både vågbassäng, 
vattenrutschbanor, bastulandskap 
och möjlighet för sköna wellnessbe-
handlingar. 

Valfri ankomst t.o.m. 21/12 2010 
samt 3/1-28/6 2011.

Pris per person i dubbelrum

1.099:-

Pris per person i dubbelrum

1.899:-

4 dagar på 4-stjärnigt hotell i Mecklenburg-Vorpommern

Barnrabatt 

i förälders säng.

i förälders rum.

Semestra i härliga 
Danmark

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

Barnrabatt 

i förälders säng.

i förälders rum.

Montra Skaga Hotel

Extranatt med frukostbuffé Endast 399:-


