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BESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

6 dagar på 3-stjärnigt hotell i Trier, Tyskland

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

Hotel Deutscher Hof ★★★

Trier – en av världens äldsta städer 
– har med sin centrala placering tätt 
vid gränsen till Frankrike, Luxemburg 
och Belgien en enorm historisk bety-
delse och inte minst en sydeurope-
isk atmosfär och aktualitet, som för 
staden fram på främsta raden av 
europeiska metropoler. Med bas på 
Hotel Deutscher Hof kan man starta 
en promenad genom 2000 års histo-
ria från hotellets dörr, där de första 
praktmonumenten från Romartiden 
dyker upp inom de första 500 m: 
Römerbrücke, Kaiser Thermen och 
Triers stora historiska museum. 
Fortsätter man genom den gamla 
stadskärnan hittar man snabbt sta-
dens kännetecken, Porta Nigra och 
domkyrkan som är på UNESCO:s 
världsarvslista – om man då kom-
mer så långt. Man sjunker lätt in i 
”altstadts” härliga stämning och 
shoppingmöjligheter, där caféer och 
butiker ligger tätt i det ena gamla 
vackra byhuset efter det andra.

Lyx & flärd i Danmark

Hotel Amerika ★★★★

Mitt i bokskogen nere vid Danmarks 
vackra Mariager Fjorden i Nordjylland, 
ligger en liten oas som kan göra något 
speciellt med dina nästa semesterda-
gar: Hotel Amerika är en upplevelse 
av toppkvalitet från ankomst till 
avresa, där allt från den klassiska, 
rustika inredningen till kökets öns-
kan om att ge dig en överraskning, 
skapar en luxiös förväntan om ett par 
dagar långt från vardagen. Innan du 
sätter dig till bords i restaurangen 
med utsikt över parkens träd, är det 
perfekt att använda hotellets idylliska 
belägenhet till en tur längs vandrar-
stigarna genom Österskogen – t.ex. 
nere vid vattenkanten av Danmarks 
nog vackraste fjord. Man kan även 
promenera in till centrum av Hobro 
(3 km), som har en liten bys charm 
med en mysig hamn, caféer, museer, 
teater och galleri.

Vistelsen inkluderar endast slutstädning.

Pris per person i dubbelrum

3.399:-

Pris per person i dubbelrum

1.149:-

3 dagar på 4-stjärnigt hotell i Hobro, Danmark

Historiska Trier
vid Moselfloden

Enkelrum och avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 betalande vuxna.
Expeditionsavgift 79:- tillkommer.

Hotel Amerika

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

Ankomst: Mån-fre t.o.m. 3/6 och 
29/8-16/12 2011.

BRA BARNRABATT 

BRA BARNRABATT 

Ankomst: 
Söndagar t.o.m. 24/4 och 5/6-
4/12 2011.

OBS: Kuravgift är inte inkluderad i vistelsen, 
utan ska betalas direkt på hotellet mot en avgift 
på 1,07 EUR per person över 13 år per dag.

Hotel Deutscher Hof

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

VAR INTE 
RÄDD LÅNGA 

FARBRORN

Matiné. Entré 60:-
Söndag 13/3 kl 15

NÖDINGE. Årets musikdagar i Ale 
gymnasium gjorde ingen besviken.

Eleverna visade upp en bred 
repertoar med alltifrån pop och 
rock till opera och jazz.

Totalt gavs fyra konserter.

Ett sprudlande musikfyrverkeri utlovades 
och besökarna till teatersalongen i Nödinge 
blev ombedda att spänna fast säkerhetsbäl-
tet. Efter att ha tagit del av programmet 
förstår vi varför.

Musikdagarna arrangeras av natur-, 
estet- och samhällselever med musikinrikt-
ning. Tillsammans med musiklärarna kom-
poneras ett program till en konsert.

– I år hade vi två olika program. Jag vill 
verkligen ge en eloge till ungdomarna som 
är så fantastiskt duktiga. Arbetet tog sin 
början efter jul och sedan har konsertpro-
grammet successivt växt fram, förklarar mu-
siklärare Ingegerd Andersson.

Lokaltidningen bevittnade freda-
gens konsert, som bland annat gästa-
des av årskurs 9 från Ahlafors Fria Skola. 
Det blev en häftig musikupplevelse som in-
leddes med toner från U2 och som avsluta-
des med en egenkomponerad låt av Stefan 
Lindström.

– Jag har gjort musiken och Robin Bo-
defjord har skrivit texten. För två år sedan 
drabbades en nära anhörig av en stroke. Jag 
beskriver hur livet var då och hur det är nu. 
Det är många känslor som jag vill förmedla 
till min familj, säger Stefan.

– Förhoppningsvis kan andra människor 
som varit i samma situation känna igen sig.

Stefan Lindströms ”Still by my side” var 
en perfekt avslutning på årets musikdagar i 
Ale gymnasium.

Ett sprudlande musikfyrverkeride musikfyrverkeri

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Perekt! Ellinor Hellborg, Emelie Pålsheden och Isabel Andersson sjöng ”New 
York, New York”.

– Gymnasieelever bjöd på konsert– Gymnasieelever bjöd på konsert

Trivselstund i Starrkärr Bygdegård med 
Mona Eskengren med Kode dragspelsklubb

Entré 140:- fi ka ingår. Biljettsläpp onsdag 8 mars hos 
Studieförbundet Vuxenskolan i Älvängen 0303-748502 

och Allans Bokhandel. 

Välkomna!

Starrkärrs 
Bygdegårdsförening

Söndag 27 mars kl 15.00


