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BESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

En weekend på 4-stjärnigt hotell vid Vänern

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

Best Western 
Gustaf Fröding Hotell 
I härliga Värmland finns en livlig 
stad med ett rykte om att vara sol-
rik och restaurangtät – omgiven av 
ett vackert naturlandskap och där 
vildmarken är präglad av skogar, 
små och stora sjöar och älvar, som 
forsar genom landskapet ligger 
Karlstad. Här kan du kan uppleva en 
weekend med flera möjligheter för 
både avslappning och nöjen långt 
bort från vardagslunken. Från norr 
slingrar sig Klarälven ned genom 
Värmland för att mynna ut i Sveriges 
största sjö Vänern - här finner man 
Europas största insjöskärgård med 
hela 22 000 öar, holmar och skär. I 
norra delarna av Karlstad ligger ert 
4-stjärniga hotell som är uppkallat 
efter Fröding som är född i staden. I 
Karlstad kan du uppleva skärgårds-
liv med båtturer, kajakpaddling eller 
laxfiske i Klarälven eller njuta av en 
inspirerande shopping i centrum. 

Vistelsen inkluderar endast slutstädning.

Sommarcharm 
i Toscanas armar

Hotel Arnolfo 
På det familjeägda Hotel Arnolfo i 
Montecatini Terme värnar man om 
de lokala traditionerna och gästfri-
heten är i främsta rum. Staden ligger 
mitt i Toscana så det är lätt att upp-
leva områdets stora utbud på konst, 
arkitektur, vin och matlagning. 
Besök Florens (47 km), där bl.a. Da 
Vinci skänkte sin konst till världen 
och där ni kan uppleva Dopkapellet 
på Piazza del Duomo (50 km) med 
Ghibertis vackra bronsdörrar som 
Michelangelo döpte “Porten till 
Paradis”. En annan spännande stad 
är miljövänliga Lucca (27 km), där de 
fl esta cyklar eller går och där luften 
känns extra ren. Staden bjuder på 
gemytliga butiker och caféer men 
det är även musikens stad för det var 
här som komponisten Puccini gick i 
sina första barnskor. 

Pris per person i dubbelrum

1.099:-

Pris per person i dubbelrum

2.449:-

8 dagar på 3-stjärnigt hotell i Montecatini Terme, Italien

Solen skiner alltid 
i Karlstad

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

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

BRA BARNRABATT 

EXTRANATT ENDAST 549:-

• 7 övernattningar
• 7 x frukostbuffé

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

Gustaf Fröding Hotell 

Ankomst:
Lördagar 18/6-20/8 2011. 

Hotel Arnolfo

BRA BARNRABATT 

NÖDINGE. Duger jag?
Det får vi snart svar på.
Om två veckor är det pre-

miär för Vaknaföreställningen 
Life Of, en dansmusikal av 
Sabahudin Sabani och Show-
gänget.
Ett halvårs förberedelser är snart över. Av 
ingenting har en helt ny dansmusikal växt 
fram i syfte att beröra och uppmana till 
eftertanke.

– Det är en föreställning som känns 
och det handlar om att vi duger som vi 
är. Det finns också ett anti-drog-budskap 
med inriktning mot tobak, berättar regis-

sören Sabahudin Sabani, 16.
Showgänget består denna gång av ett 

30-tal ungdomar från Västsverige, en del 
av dem från Kyrkbyskolan i Nödinge. 
Tillsammans har de utvecklat föreställ-
ning, skrivit manus och satt koreografin. 
Spindeln i nätet har som vanligt varit 
Sabahudin själv, men det tonar han ner.

– Det här har varit en fantastisk grupp 
att jobba med. Det finns en sådan energi 
och vilja att göra något bra att föreställ-
ningen nästan har skapat sig själv, berättar 
han.

Showgänget har tränat på lördagkväl-
lar i anslutning till Mötesplats ungdom i 
Ale gymnasium och bara det säger mycket 

om ambitionen. Resultatet har 
blivit dansmusikalen ”The life 
of” – en föreställning som känns. 
Ramhandlingen är två personer 
som växer upp i två olika världar. 
En av dem drömmer om att bli 
berömd, den andra om att få en 
vän. Båda lyckas, men för vem 
består lyckan?

– Musiken och låtarna är 
kända, vilket säkert går hem hos 
publiken. Föreställningen blir 
cirka 50 minuter. Kort och effek-
tivt, säger Sabahudin.

Uppdraget har han fått från 
Vakna och målgruppen är främst 
elever i Ales mellanstadieskolor 
som måndag 30 maj får åka till 
Ale gymnasium och bevittna 
föreställningen.

– Vi hoppas sedan att skolorna 
tar chansen att lyfta budskapet 
och frågan om att visst duger jag, 
betydelsen av riktiga vänner och 
rätten att säga nej, säger Vaknas 
projektledare Thomas Berg-
gren som själv blev tagen av att 
bara följa repetitionerna en kväll.

– Jag höll på att inte komma 
därifrån. Det är ett otroligt gäng 
ungdomar som Sabahudin leder 
på ett lysande sätt. 16 år och 
redan ett ledarskap med både 
tydlighet och en stor portion 
humor. Det här kommer att bli 
hur bra som helst.

Det blir två föreställningar 
för allmänheten söndag 29 och 
måndag 30 maj. Någon entré 
kommer inte att krävas, däre-
mot har showgänget beslutat att 
be publiken om ett bidrag till 
insamlingen för Europas fatti-
gaste barn i Moldavien. Skolorna 
bjuds in under måndagen. För-
utom Vakna har projektet stöd av 
ABF och Mötesplats Ungdom.

Premiär för en dans-
musikal som känns
– Sabi och Showgänget är redo

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Premiär igen. För vilken gång i ordningen minns vi snart inte, men nu har Saba-
hudin Sabani och Showgänget skapat en dansmusikal. Söndag 29 maj är det dags 
att bänka sig i Ale gymnasium och Sabi utlovar en föreställning som känns…

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

PIRATES OF THE 
CARIBBEAN

I FRÄMMANDE FARVATTEN

Följ med Jack Sparrow i jakten 
på den mystiska Ungdomens 

källa. Ett otroligt äventyr 
som för honom mot nya 

horisonter. På resan ställs han 
mot sjöjungfrur, zombies, nya 

motståndare och dessutom den 
beryktade Blackbeard.

Entré 80:-
Onsdag 1/6 kl 18

Fest & Danskvällar i

ONSDAG 1 JUNI

NO 
TJAFS

KL 21-01
ENTRÉ: 120:-
18 ÅR LEG.

FREDAG 10 JUNI

STREAPLERS
KL 21-01

ENTRÉ: 140:-
18 ÅR LEG.

LÄS MER PÅ
WWW.AHLAFORSIF.SE


