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BESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

6 dagars semester på trevligt hotell i Frankrike

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

• 5 övernattningar
• 5 x frukostbuffé
• 5 x 3-rätters 
 middag/buffé

Ibis Beaune La Ferme aux Vins
Bourgogne är känt för sina goda 
viner, och staden Beaune fungerar 
som huvudstad på vinrutten. Ni bor 
på det mycket stämningsfulla och 
trevliga Ibis Beaune La Ferme aux 
Vins, strax utanför den gamla stads-
delen i Beaune: Njut av de goda mid-
dagarna på hotellet, smaka på några 
av Bourgognes stora och kända 
viner i vinbaren, sola i trädgården 
eller ta ett svalkande dopp i poolen. 
Ni kan också ta er in till Beaunes 
vackra och gamla medeltidsdel som 
är berömt för sitt vinmuseum och 
det gamla sjukhuset Hôtel-Dieu (2 
km) från 1443 – det är ett måste att 
besöka den enastående och beta-
gande byggnaden med möjlighet 
för rundvisning och museumsbesök. 
Lägg särskilt märke till det karak-
täristiska, mönstrade taket. Om ni 
vill på utflykt kan ni t.ex. köra längs 
vinrutten Côte d’Or, som löper från 
Dijon (47 km) till Chagny (17 km) syd 
om Beaune. 

Danmarks charm

Montra Hanstholm Hotel 

I Danmarks nordvästliga hörn, 2 
timmar från Frederikshavn, är det 
himmel, hav och horisont i oändliga 
mängder – det är hit du ska åka 
om det är de danska vita badsträn-
derna och sandkullarna du letar 
efter! Och fi nns det något som heter 
“inre ro”, fi nns den här på Montra 
Hotel Hanstholm, där ni kan hänge 
er åt att bli ordentligt bortskämd 
i de danska och faktiskt mycket 
romantiska omgivningar. Svalka er i 
inomhuspoolen efter en tur i bastun 
eller spela lite minigolf på hotellets 
egna bana, när vädret tillåter det. 
Omgivet av fridlyst naturskog är 
det inte svårt att njuta av varandras 
sällskap och de inkluderade midda-
garna från hotellets à la carte-res-
taurang. 

Pris per person i dubbelrum

2.749:-

Pris per person i dubbelrum

1.149:-

3 dagars semester på 4-stjärnigt hotell i Nordjylland

Vid vinrutten 
i Bourgogne

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

Extranatt inkl. 
frukostbuffé

Endast 399:-

Montra Hanstholm Hotel 

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

Ankomst: 
Mån-fre t.o.m. 16/6 2011.

BRA BARNRABATT 

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x 2-rätters middag
• 1 x 3-rätters middag

Ankomst:
Söndagar 12/6-21/8 2011.

Ibis Beaune 
La Ferme aux Vins

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

BRA BARNRABATT 

NÖDINGE. På fredag blir 
det musikal i Ale gym-
nasium.

På scenen står elever 
från Kulturskolan.

– Visst är man lite 
nervös, men samtidigt 
ska det bli så himla 
roligt, säger en av 
huvudrollsinnehavarna, 
Emelie Kastberg.

Utflykten är skriven av Willy 
Russell. Musikalen sätts nu 
upp i ny tappning av Kultur-
skolans elever, som även bistås 
av vuxna skådespelare från 
Teatervinden.

– Dessutom har vi en 
levande orkester, poängterar 
regissören Eva Malmgren.

Repetitionerna började 
i höstas och är nu inne i sitt 

slutskede. Bara finslipning 
återstår innan fredagens enda 
offentliga framträdande.

– Den sista tiden har vi 

repeterat varje dag. Det råder 
en fantastisk gemenskap i 
gruppen och vi sitter verkligen 
ihop, säger Emelie Kastberg 
som spelar Kicki i föreställ-
ningen.

– Jag och min kompis är 
båda kära i musikläraren och 
vi tävlar om hans uppmärk-
samhet. Det är en jätterolig 
roll att spela.

Varför ska man se Utflyk-
ten?

– För att det är en helgalen 
musikal som innehåller glädje, 
kärlek, sorg och spänning. 

Den har allt, säger Emelie.
– Sedan är skådespelarna 

fantastiskt duktiga. Jag är 
imponerad och de är värda 
en stor publik, inflikar Eva 
Malmgren.

Biljetter till fredagens 
musikal säljs på biblioteket i 
Nödinge.

Utflykten visas i Ale gymnasium
– Helgalen musikal med elever från Kulturskolan

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Här är gänget som står på scenen i Ale gymnasiums teatersalong på fredag. Utflykten är en musikal skriven av Willy Russell 
och som Kulturskolans elever nu framför i ny tappning.

Utflykten bjuder på många spektakulära sång- och dansnummer.  

Bohus IF

PÅSKAFTON PÅ
JENNYLUND

Kl. 18.00-19.00 startar vi vår 
POÄNGPROMENAD för vuxna och barn 

med många fina priser.

Vid skymningsdags tänds PÅSKELDEN och 
därefter skjuts BIF:s stora FYRVERKERI upp.

Massor av andra aktiviteter:
 • Fiskdamm • Servering
 • Bollkastning • Chokladhjul

• Lotterier

Välkommen att fira 
påsk med oss!!

Välkommen till 
Ale Golfklubb

- oasen vid riksväg 45
18-hålsbana

Korthålsbana

Restaurang / Alfhems Wärdshus

Fullutrustad konferensanläggning

Nybörjarutbildning med kontinuerlig start

Bli medlem hos oss!
Flera olika alternativ. 

till exempel 425:-
per månad med autogiro.

Alfhems Kungsgård 195
Alvhem, 0303-33 60 33
www.alegk.se

18 hål
+ korthåls-

bana


