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www.happydays.nu 
eller ring 020 79 33 84 Telefonerna är öppna 

vardagar kl. 8-15.30.

BESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

3 dagar på 4-stjärnigt designhotell i Silkeborg

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

Radisson Blu Papirfabrikken
★★★★

Tillhör du dem som vill prova på 
något nytt så bör du stifta bekant-
skap med en dansk hotellupple-
velse som är lite utöver den vanliga. 
Hotellet blev byggt 2002 i stadens 
gamla pappersfabrik omgivet av ett 
av Danmarks vackraste naturområ-
den med badvänliga sjöar. Här bor 
du mitt i ett levande stadskvarter 
med musikhus, museum, galleri, 
spa- och hälsocenter, caféer och 
biografer och en kort promenad från 
gågatorna och hjulångaren Hjejlen 
i Silkeborg hamn. Hotellet är ett 
exempel på förnäm, ny arkitektur 
med trendig, ljus och luftig design 
men med respekt för husets histo-
ria och hotellets restaurang är ett 
av stadens absolut bästa matstäl-
len. Upplev Jyllands semesterpärlor 
som alla ligger inom en radie av en 
timmes bilresa från Silkeborg – t.ex. 
fantastiska Legoland, regnskogen i 
Randers eller lejonparken i Givskud. 

Storstaden 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 kän-
ner Berlin så är det nog på tiden 
att resa tillbaka igen. Ert hotell gör 
att din 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 
mittpunkt: Alexanderplatz. Härifrån 
är en promenad ”Unter den Linden” 
eller längs de nya fasaderna på Karl 
Marx Allee en härlig mix av ultra-
moderna avantgarde och Berlins 
historia.

Pris per person i dubbelrum

1.349:-

Pris per person 
i dubbelrum

1.449:-

4 dagar på 4-stjärnigt hotell i Weissensee, Tyskland

Minisemester i Danmark

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

Hotel Königin Luise

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

Ankomst: 
Valfri 1/6-27/12 2011.

 

 

Ankomst: 
Fredagar t.o.m. 17/6 och 
19/8-16/12 samt valfri 
påsk 20-23/4, Kristi himmelfärd 
1-3/6, pingst 9-11/6, 13-21/10 
och 27/10-4/11 2011. 

Vistelsen inkluderar endast slutstädning.

Foto: Mikkel Grabowski

En föreställning om Frödings sista dagar, 
specialskriven för Sven Wollter. 

Ale gymnasium Teatern

Torsdag 17 april kl 19.00
Biljetter från 26/3 på Ale bibliotek, Nödinge och 

www.riksteatern.se Biljettpris: vuxen 180:-, 
scenpassrabatt 40:-, ungdom 100:-

EN DÅRES 
SÅNGER MED SVEN WOLLTER

Bli medlem och 

få rabatt på 

föreställningarna!
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LILLA EDET. Efter 
många turer fram och 
tillbaka är det nu klart 
att Streaplers 50-års-
dokumentär kommer 
att visas på tv.

Det kommer att ske i 
SVT på annandag påsk.

– Jätteroligt att det 
äntligen blir av, säger 
Kjetil Granli, sångare 
och trummis i det 
populära dansbandet.

För två år sedan firade Stre-
aplers 50-årsjubileum med en 
storslagen show på Liseberg, 
där samtliga sångare från de 
fem decennierna medverkade 
på scenen. Som extra krydda 
på jubileumsåret beslutade 
Streaplers att ge ut en jubi-
leumsskiva och en dokumen-
tär.

– Tyvärr har dokumentär-
filmen dragit ut på tiden. Det 
är först nu som SVT har gett 
klartecken att sända den. Det 
kommer att ske på annandag 
påsk, förklarar Kjetil Granli.

– Det är naturligtvis en 
seger för oss med tanke på 
allt det arbete vi lade ner 

inför 50-årsjubileet. Det 
känns också roligt att svens-
ka folket nu får möjligheten 
att ta del av produktionen 
och Streaplers anrika histo-
ria, säger Kjetil.

Dokumentärfilmen 
kommer naturligtvis att inne-
hålla mycket bra musik från 
förr och nu. Det blir en del 
klipp från showen på Lise-
berg med fokus på gruppens 
tidigare sångare.

– Det blir inte bara orkes-
terbuss och musikaliska upp-
levelser. Tittarna kommer 
även att få stifta bekantskap 
med dagens bandmedlem-
mar, lite grann om våra pri-
vata intressen och så vidare, 
berättar Kjetil.

I och med SVT:s löfte om 
att sända dokumentären har 
Streaplers beslutat att skjuta 
på sitt planerade skivsläpp, 
från vår till höst.

– Att släppa en ny skiva nu 
hade varit att ta udden ur ju-
bileumsplattan. Nu väljer vi 
att vänta med vår nästa cd, 
som istället släpps till försälj-
ning i höst. Sex låtar är redan 
klara och vi fortsätter att spela 
in återstående material under 

våren.
Efter två 

veckors se-
mester åter-
upptog Stre-
aplers tur-
nerandet i 
fredags på 
Stenungs-
baden. Nu 
är helgerna 
uppbokade 
för lång tid 
framöver.

– Så är 
det! Vi är 
fulltecknade 
och det är vi 
naturligtvis 
väldigt glada 
och samti-

digt stolta över. 
Den 30 april drar 
vi igång utomhus-
säsongen genom 
att i vanlig ord-
ning spela på Lane 
Loge. Nämnas 
bör också att vi 
kommer till Fu-
rulundsparken i 
Alafors fredagen 
den 10 juni, avslu-
tar Kjetil Granli.

JONAS
ANDERSSON

Klartecken för Streaplers dokumentärfilm
– Visas i SVT på annandag påsk

Kjetil Granli, sångare och trummis i Streaplers, gläds över 
att SVT äntligen gett klartecken för att sända dansbandets 
dokumentärfilm från 50 år i branschen.

Arkivbild: Jonas Andersson

I samband med Streaplers 50-årsjubi-
leum på Liseberg 2009 släppte bandet 
en jubileumsplatta. Den blir åter aktu-
ell nu när Sveriges Television beslutat 
sig för att sända dokumentärfilmen om 
Streaplers.

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

ÄNGLAGÅRD

Mycket händer i ett samhälle på 
femton år. Människor förälskar sig, 

gifter sig, får barn, skiljer sig. Några 
flyttar, någon dör – i Yxared precis 

som på andra ställen.

Fanny, Zac och dottern Alice reser 
tillbaka till det lilla samhället i 

Västergötland. Det är Alice som får 
dem att återvända – var kommer 
hon ifrån, vilka är hennes rötter? 
Fråganom vem som egentligen är 

Fannys pappa blir åter aktuell. Och 
Alice, vem är hennes pappa?

Entré 80 kr, barntillåten
Onsdag 23/3 kl 19


