
NÖDINGE. Daniel 
Adams-Ray i all ära, 
det är The Cloud och 
Bulletproof Veins som 
regerar i Ale.

Banden har ett starkt 
fäste hos den unga 
publiken och spelar för 
andra gången på Fes-
tivalborg.

– Det är en stor ära 
att få vara med igen, 
säger Mattias Salek i 
The Cloud.

Biljett försäljningen är i full 
gång inför årets stora ung-
domsarrangemang, Festiv-
alborg, i Ale gymnasium. 
Daniel Adams-Ray är evene-
mangets stora namn med ra-
diohits som Gubben i Lådan 
och Dum av dig. The Cloud 
och Bulletproof Veins har 
ännu inte spelats lika flitigt 
i radion, men för den lokala 
publiken är de minst lika be-
kanta som Daniel Adams-
Ray.

– Vi får hoppas att vår skiva 
slår. Den är klar i maj, då 
kanske vi kan ta upp kampen. 
Den innehåller bara eget ma-
terial och vi känner oss väl-
digt nöjda med resultatet, 
säger Viktor Larsson.

När bandet inte är i studi-
on jagar de spelningar.

– Vi har haft förmånen att 
få spela mycket live i Göte-
borg. Vi har varit med i en 
tävling  som kallas Emergen-
za och där vann vi nyligen 

semifinalen på Sticky Fing-
ers. Den 13 maj är det Gö-
teborgsfinal och sen kan det 
bära av till Stockholm. Täv-
lingen öppnar många dörrar 
och det kan sluta med att vi 
hamnar i Tyskland, säger 
Mattias Salek förväntansfullt.

The Cloud har expande-

rat. Numera är de sex perso-
ner på scen och snart väntar 
Festivalborg, där också vän-
nerna i Bulletproof Veins ska 
spela.

–  Vi skulle också vilja göra 
som The Cloud, in med lite 
mer folk i bandet och sen ut 
på krogarna. Problemet för 
oss har varit att vår trummis 
inte har varit myndig. Det är 
han nu och vi ser fram mot att 
försöka börja konkurrera om 
lite spelningar i stan, säger 
bandets frontfigur Jonny 
Björnhager.

Han lovordar The Cloud.
– De har utvecklats väldigt 

fort. Det är ett mysigt band 
med otroligt skickliga musi-
ker.

Båda banden lovar att 
komma taggade till Festiv-
alborg. Det finns alla förut-

sättningar för att Festival-
borg 2011 blir det mest be-
sökta. I veckan avslöjades att 
den scooter som lottas ut, inte 
bara innehåller en scooter.

– Velocipedskolan i Lilla 
Edet som hjälpt till med scoo-
tern har nu lovat att också er-
bjuda en körutbildning till ett 
värde av 5000 kronor. Det gör 
de för att garantera den som 
vinner att verkligen kunna 
ha glädje av sin vinst. Dess-
utom ingår det en service av 
scootern efter 30 mil, berättar 
Sandra Waegle-Karlsson.

Det är med andra ord inte 
bara banden som lockar till 
Festivalborg, det gör en viss 
scooter också.
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BESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

8 dagar på mysig fjällstuga i Sälen

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

• 7 övernattningar
• El, vatten & värme

Sälfjällsbyn
En semester i Dalarnas storslående 
natur innehåller allt det som vi älskar 
med den svenska sommaren: De ljusa 
nätterna, de kristallklara sjöarna och 
brusande älvar. Samtidigt bjuder den 
lokala traditionen på själva symbolen 
av Sveriges kulturskatt: Dalahästen, 
som fortfarande kan besökas i Nils 
Olssons Hemslöjd i Nusnäs där de har 
blivit framställda genom århundrade. 
I Sälen gränsar de roingivande fjällen 
med Västerdalsälven tills den flyter 
förbi Sälen by. Härifrån går vägen 
upp till den lilla byn Lindvallen där 
er stugby ligger. Det är här ni kom-
mer att bo i en av de trevliga röda 
stugorna med vita fönster i ett här-
ligt skogsområde precis vid foten av 
fjället. Familjer föredrar Lindvallen då 
man i detta område både har swim-
mingpool inomhus och utomhus, man 
kan även besöka Snögubbeborg där 
snömännen bor om sommaren, sen 
kan man också hitta en säterstuga 
med tama djur.

Härliga Harz

A.L.Harzhotel Fünf Linden

Den vuxna publiken kan se fram-
emot att bli bortskämda på det 
4-stjärniga hotell, för här tar man 
hand om gästerna med god mat, 
bl.a. härlig frukost med champagne 
och ni kan unna er själva en spa-
behandling. Harz är ett populärt 
semestermål för många. Här fi nner 
man vackra nationalparker, disiga 
skogslandskap, lena berg och fl era 
fantastiska städer som man gå på 
upptäcktsfärd i. Den atmosfärfyllda 
staden Quedlinburg (52 km) är bara 
en av dem och här ligger 1200 frid-
lysta korsvirkeshus inne i centrum. 
Dessa hus ligger på UNESCOs lista 
över världskulturarv och en prome-
nad innanför stadsmuren ger en 
känsla av att man befi nner sig i en 
helt annan tid.  

Pris per stuga till max 5 personer

1.999:-

Pris per person i dubbelrum

FRÅN 1.899:-

4 dagar på 4-stjärnigt hotell i Nordtyskland

Stugsemester i Dalarna

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

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 20/12.2011.

• 3 övernattningar
• 3 x champagnebrunch
• 3 x eftermiddagste 
 med kaka
• 3 x 4-rätters middag
• Champagne på 
 rummet vid ankomst
• 25 % rabatt på 
 spabehandlingar
• Kuravgift

Ankomst:
Söndagar 19/6-31/7 2011. 

Sälfjällsbyn

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

Alla priser & perioder:
T.o.m. 30/05 2011:  1.949:-
31/5-20/12 2011:  1.899:-

A.L.Harzhotel Fünf Linden

Boka på stenaline.se/LEGOLAND 
eller ring 031-704 00 00. 
Bokn avg vid personlig service. 
Boende i samarbete med Sembo.

*Lillsemester 3 nätter inkl 1 dags entré till LEGOLAND. Prisexempel: Båtresa t/r per bil fr 1290:- 
boende i 8-bäddshus 2 eller 3 nätter fr 5048:-, 1 dags entré fr 2030:-. Totalpris från 8368:-. 
Ankomst tis 5/4–14/4, 26/4–26/5, 7/6–16/6, 16/8–13/10, 25/10–30/10 samt ankomst 
sön–mån: 3/4–13/4, 25/4–15/6, 14/8–12/10, 23/10–30/10 (ej 12/6) 2011.

Mer äventyr 
än någonsin!
Låt fantasin från dina LEGO® byggen hemma bli till 

verklighet på LEGOLAND® På andra sidan vägen lockar 

upplevelsecentret Lalandia Billund med jättelekland 

och 10 000 kvadratmeter tropiskt badparadis.

Psst! Barnen får fri entré till 89 danska attraktioner i 
sommar. Visa bara upp er biljett från LEGOLAND resan. 

Läs mer på stenaline.se/barnsligt skoj 

Bo 3 nätter betala för 2  
fr1046:-*

/person inkl. boende, entré och båtresa  

GÖTEBORG – FREDERIKSHAVN • VARBERG – GRENÅ
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De ska rocka fett på Festivalborg

Bulletproof Veins med Sebastian Larsson och Jonny Björnhager samt (Robin Lundin (ej bild). 
Sittande The Clouds Viktor Larsson och Mattias Salek. Ibandet ingår också Martin Grönvall, 
Robin Lillfors, Marcus Uddh och Joakim Erlandsson.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


