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BESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

3 dagar på 4-stjärnigt hotell i Karlskrona centrum

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 2-rätters middag

First Hotel Ja
Den anrika örlogsstaden Karlskrona 
är en av kustens vackraste platser: 
Staden breder ut sig över 30 öar 
och holmar i Blekinge skärgård och 
1998 kom staden med på UNESCO:
s världsarvslista tack vare sin ena-
stående historia och arkitektur. Det 
fantastiska läget, kungamaktens 
praktresidens och de välbevarade 
trähusen från stadens glansperiod 
under 1700-talet gör Karlskrona 
till en perfekt weekenddestination, 
speciellt om man frestas av historisk 
atmosfär, skärgårdsidyll och upple-
velser i ett av Sveriges naturskönaste 
landskap. First Hotel Ja är ett elegant 
och stilfullt hotell helt i linje med 
Karlskronas ståtliga historia och lig-
ger mitt i stadens renässanscentrum. 
Här bor man 4 stjärnigt med prome-
nadavstånd till det gamla torget, 
gågatorna, caféer och restauranger 
samt stadens internationellt kända 
marinmuseum och inte minst skär-
gårdsbåtarna. 

På upptäcktsfärd i 
Nordtyskland

Grand City Hotel Bad Oldesloe
Man behöver faktiskt inte köra 
särskilt långt ner i Tyskland för att 
få spännande semesterupplevelser. 
Den härliga staden Bad Oldesloe 
ligger endast en och en halv timmes 
med bil från den danska gränsen, 
och här fi nner ni det toppmoderna 
Grand City Hotel Bad Oldesloe i 
utkanten av staden. Från hotel-
let har ni ett riktigt överfl od med 
utfl yktsmöjligheter, och de är otro-
ligt lätt att ta sig till – t.ex. både 
Hamburg (47 km) och Lübeck (31 
km) då motorvägen är så lätt att 
åka på från hotellet. Metropolen 
Hamburg är ett rent shopping-
mecka men bjuder samtidigt på 
kulturella upplevelser för alla sma-
ker och inte minst möjlighet för en 
trevlig hamnrundtur om vädret till-
låter det. 

Pris per person i dubbelrum

1.099:-

Pris per person i dubbelrum

1.349:-

4 dagars semester på hotell i Schleswig-Holstein

Weekend i 
Blekinges skärgård

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

Extranatt inkl. 

frukostbuffé

Endast 499:-

Hotel Bad Oldesloe

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 10/6 2011.

BRA BARNRABATT 

BRA BARNRABATT 

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 2 x 3-rätters 
 middag/buffé
1 Välkomstdrink

Ankomst:
Fredagar t.o.m. 17/6 samt val-
fri Kristi himmelsfärd 1-3/6 och 
pingst 10-11/6 2011.

First Hotel Ja

Öppet vardagar
+ skärtorsdag,
långfredag
& annandag påsk
kl. 8.00 – 15.30

Vistelsen inkluderar endast slutstädning.

NÖDINGE. Gitarr, fiol, 
trummor eller rentav 
bild och digitalt ska-
pande?

Ale Kulturskola 
visade upp ett smör-
gåsbord av olika inrikt-
ningar i torsdags.

Efter kvällens musik-
konsert bjöds barn och 
föräldrar till instru-
mentvisning.

Ale Kulturskola håller på 
traditionen att varje vår visa 
upp sin verksamhet inför 
publik och samtidigt locka 
nya intressenter till sina olika 
grupper. Årets instrument-
visning var förlagd till Ale 
gymnasiums teatersalong 
dit samtliga elever i årskurs 
2 hade fått en särskild inbju-

dan.
Två dagsföreställningar 

gjordes för skoleleverna och 

på kvällen gavs även föräld-
rarna en möjlighet att ta del 
av arrangemanget. Konser-
ten följdes av en instrument-
visning där respektive lärare 
medverkade för att svara på 
frågor.

Musikkonserten väckte 
stor beundran hos publiken 
och deltagarna belönades 
med ljudliga applåder. Det 
serverades alltifrån finstämda 
melodier på stråkinstrument 
till betydligt rockigare toner 
med gruppen Nameless. 
Brassgängets framförande av 
låten ”The train” var också 
fartfylld liksom den fenome-
nala avslutningen med sång- 
och dansnumret till Journeys 
”Don t Stop Believing”.

Däremellan fick åskådarna 
se en filmsekvens som vitt-
nar om den bredd som finns 
inom Ale Kulturskola. Bild- 
och digitalt skapande är ett 
bevis på det.

Musik, dans och film i Ale gymnasium
– Kulturskolan bjöd in till instrumentvisning

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ale Kulturskola bjöd på sång- och dansnummer i teatersalongen i torsdags.

Trumpet, ett av många in-
strument som publiken fick 
lyssna till.

Finstämt blev det när stråkarna stod i rampljuset.

Mot Alzheimers 
sjukdom finns bara 

ett botemedel:
Forskning.

Stöd hjärnforskningen!

Hjärnfondens Postgiro 90 1125-5.

Bankgiro 901-1255.


