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vardagar kl. 8-15.30.

BESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

8 dagar på 3-stjärnigt hotell i Berwang

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

Hotel Appartm. Blitz ★★★

Bergwang-dalen ligger på den andra 
sidan av gränsen till Tyskland i det 
vackra österrikiska regionen Tyrol. 
Här bor ni på 1300 meters höjd och 
kan njuta av synen av snöklädda 
berg och gröna ängar med betande 
kor medan ni andas in den rena, fris-
ka bergsluften. Ni kan samtidigt se 
fram emot en semester där alla mål-
tider är med i priset, så allt ni behö-
ver tänka på är vad ni vill uppleva. 
En sommarsemester här är ett rent 
paradis för dem som älskar vackra 
naturupplevelser eller aktiva semes-
trar. Det finns en värld av möjlig-
heter med omkring 500 km märkta 
vandringstigar, mountainbikevägar, 
ridning, tennis och mycket mer. Eller 
använd er av den fria entrén till fri-
luftsbadet (500 m) med uppvärmd 
pool och roliga lekbassänger som 
barnen kan plaska runt i. 

Kalmars 
historiska charm

Best Western Kalmarsund Hotell 
★★★

Välkommen till en utav Sveriges mest 
historiska och upplevelserika städer; 
den gamla residens- och stifstaden 
Kalmar som under medeltiden var 
gränsfäste mot Danmark och viktig 
hamn- och handelscentrum – det är 
därför inte konstigt att Kalmar kal-
las för ”Sveriges Nyckel”. Ni bor på 
det mycket trivsamma Best Western 
Kalmarsund Hotell centralt i området 
Kvarnholmen – hotellet har bl.a. en 
lusthusbetonad avdelning på deras 
tak med bastu, stor bubbelpool och 
avslappningsrum med storbilds-TV. 
Utöver det finns det mycket att se i 
Kalmar stad: I Kalmar läns museum 
(1 km) har ni bl.a. utställning om 
regalskeppet Kronan som explode-
rade och sjönk. Kalmar har många 
praktfulla barockbyggnader, bland 
dem är domkyrkan från 1660. 

Vistelsen inkluderar endast slutstädning.

Pris per person i dubbelrum

3.749:-

Pris per person i dubbelrum

1.199:-

3 dagar på 3-stjärnigt centrumhotell i Kalmar, Småland

Bergssommar i Österrike

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

BW Kalmarsund Hotell

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

Ankomst: Fredagar t.o.m. 17/6 
och 19/8-16/12 samt valfri påsk 
20-23/4, Kristi himmelsfärdsdag 
1-3/6, pingst 10-11/6, 14-21/10 
och 28/10-4/11 2011.

OBS: Kuravgift är inte inkluderat och skall beta-
las direkt på hotellet mot en avgift på 1,60 EUR 
per person per dygn.

Hotel Appartm. Blitz

Ankomst: 
Lördagar 11/6-13/8 2011.

SURTE. Söndagen den 6 
mars bjöd Quiltföreningen 
Rutan in till vernissage på 
Glasbruksmuseet. Ett 60-tal 
personer besökte invig-
ningen.

De vackra och välgjorda 
arbetena i lappteknik, som 
visas på museet till och med 
den 27 mars, har tillverkats 
av Quiltföreningen Rutans 
medlemmar.

Föreningen verkar i Ale 
kommun, men har samar-
bete med NVB iTrollhättan. 
Quiltföreningen Rutan star-
tade på 1990-talet och har 
idag 26 medlemmar. Varan-
nan torsdag träffas gänget på 
Himlaskolan i Alafors för att 
sy, fika och prata.

– Vi lär oss genom att 
delta i kurser, både egna och 

andras. Vidare åker vi på 
symässor både här hemma 
och utomlands. Rutan sam-
arbetar med andra quiltför-
eningar och ordnar syhelger. 
Vi har väldigt roligt ihop, 
säger Ewa-Lisa Olsson.

– Har du lust att komma 
med oss i Rutan så är det bara 
att höra av sig. Du behöver 
inte ha några förkunskaper, 
vi hjälper nya medlemmar att 
komma i gång, avslutar Ewa-
Lisa Olsson.

Välbesökt vernissage på Glasbruksmuseet
– Quiltföreningen Rutan visar arbeten i lappteknik

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Quiltföreningen Rutan visar just nu en utställning på Glas-
bruksmuseet i Surte.                                  Foto: Joan Wangel

ÄLVÄNGEN. Februari månads 
Musikcafé på Repslagarmuseet blev 
mycket uppskattat .

Nu är det dags igen, lördagen den 
26 mars. Vi får möta två artistgrup-
per; Örjan Hjorth & Christer 
Ågren samt Jenny Almsenius.

Med värme och musikalisk finess 
bjuder två mångsidiga musikanter, 
Örjan Hjorth och Christer Ågren, 
på 50- och 60-talsschlager som i 
original hörts med bland andra Ulf 
Peder Olrog, Owe Thörnqvist 
och Gunnar Wiklund. Eftersom 
en del av sångerna har sitt ursprung 
i USA kan en doft av country och 
blues finnas med i arrangemangen. 
Uppskattade berättelser om ”tiden 
det begav sig” binder ihop föreställ-
ningen som bygger på lika delar 
humor, kärlek och ”glimten i ögat”.

Det kan nämnas att en och annan 
joker kommer att blandas in i schla-
gerleken, det vill säga några egna 
låtar som inte kan kategoriseras som 
schlager.

Både Örjan och Christer, var för 
sig, spelar live i eget namn, både solo 
och med band. Båda har släppt egna 
skivor och uppträtt på olika scener 
runt om i Sverige.

Artist nummer två är Jenny Alm-
senius med ångande visblues. Jenny 
Almsenius har i stort sett hela sitt 
liv sysslat med sång, musik och låt-
skrivande. Efter ett år på Nordiska 
vislinjen i Kungälv, gav hon sig ut på 
vägarna tillsammans med en gitar-
rist och en kontrabasist. Då bestod 
repertoaren mestadels av förebilden 
Cornelis Vreeswijks låtar och en 
hel del amerikansk blues.

I sin skiva ”Sånt som brinner” har 
Jennys egna låtar fått sin finslipning. 
Resultatet blev ett album fullt av 
spelglädje, lust, sorg och blues.

– Det är mycket livekänsla på 
plattan, säger Jenny.

Hennes publik kan bestå av allt 
ifrån tonåringar till gråhåriga blues-

diggare, samt visälskare som vill höra 
en väl berättad historia. Publiken vill 
i grund och botten bli berörd. Det 
lyckas Jenny briljant med.

Tillsammans med gitarristen 
Martin Abrahamsson utlovas en 
härlig musikalisk upplevelse, som 
vore synd att missa.

Musikcafé på 
Repslagarmuseet
– Schlager och ångande visblues utlovas
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Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Örjan Hjorth och Christer Ågren 
gästar Repslagarmuseets Musikcafé 
den 26 mars…

…liksom Jenny Almsenius som 
kommer att bjuda på ångande vis-
blues.

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

GULLIVERS
RESOR

ÄNGLAGÅRD

Entré 80 kr, från 7 år

Entré 80 kr, barntillåten

Söndag 20/3 kl 15

Onsdag 23/3 kl 19


