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www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84

Telefonerna är öppna 
vardagar kl. 8-15.30.
helger kl. 10-15.

BESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

6 dagars semester på hotell i Bruttig, Tyskland

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

Alla priser & perioder:
T.o.m. 26/8 2011:  1.999:-
28/8-14/10 2011:  2.399:-
16/10-3/11 2011:  1.999:-

Hotel Zum Guten Onkel
Staden Bruttig ligger där Mosel är 
som allra mest pittoresk och slingrar 
sig genom ett landskap av vinterras-
ser, borgruiner och idylliska korsvir-
kesstäder. Bruttig hade redan under 
romartiden en viktig roll och i dag är 
stadens kullerstensbelagda gator där 
vinrankor smyckar husgavlarna, det 
gamla rådhuset, romerska viaduk-
ten och broar över floden samlade i 
en Moselidyll. Också på ert hotell är 
det tradition för att skapa en semes-
terstämning präglad av historia. 
Hotel Zum Guten Onkel har hälsat 
gäster välkomna sedan 1890, och 
med nutidens komfort och genuina 
sydtyska charm är hotellet en syn-
nerligen trevlig utgångspunkt för en 
mängd upplevelser vid Moselfloden

OBS: 
Det är vid beställning möjligt att önska ett rum med bal-
kong (mot en avgift på ca 3 EUR per person per dygn som 
betalas direkt vid ankomst till hotellet) men Happydays 
kan inte garantera att önskningen uppfylls.

Sommar vid 
Vänerns skärgård

Quality Strand Hotell ★★★

Finns det något mer idylliskt än vår 
svenska sommar? Ert hotell ligger 
alldeles mitt i Vänersborg vid Vänern 
norr om kända Trollhättan med en 
fantastiskt utsikt över Sveriges störs-
ta insjö Vänern och den gamla hamn-
kanalen. Turen hit är också lite av en 
poetisk upplevelse i sig – på vägen 
passerar man Vättlefjälls natur-
reservat mot öst och Svartedalens 
naturreservat mot väst under de 89 
km från Göteborg. Här ligger natur-
upplevelserna tätt i omgivningen om 
sommaren i Vänerns skärgård. 

Ankomst:
Juni:  19, 22, 25, 28.
Juli:  1, 4, 7, 10, 13, 16, 
 19, 22, 25, 28, 31.
Aug:  3, 6, 9, 12, 15.

Pris per person i dubbelrum från

1.999:-

Pris per person i dubbelrum

1.449:-

4 dagars semester på 3-stjärnigt hotell i Vänersborg

Det goda livet 
i Moseldalen

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

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

Ankomst:
Söndagar t.o.m. 30/10 2011.

Hotel Zum Guten Onkel

Quality Strand Hotell

BRA BARNRABATT 

NYHET!
Efter en stark önskan från våra kunder:

NÖDINGE. Sabahudin 
Sabani och Showgänget 
har gjort sin sjunde 
musikal.

Nu blir det inte fler.
– Jag måste fokusera 

på annat nu, säger 
Sabi.

Han är unik, inget snack om 
den saken. Vid blott 16 års 
ålder ser Sabahudin Sabani 
tillbaka på en karriär som 
dansare och regissör. Han lär 
knappas sluta dansa, men i 
samband med att Sabi slutar 
årskurs nio på Kyrkbyskolan 
är det dags att vända blad. 
Nu väntar gymnasiestudier 
i Göteborg. Hans sista en-
gagemang blev en Vaknafö-
reställning för mellanstadie-
elever. The Life of hade pre-
miär i söndags, fast då var det 
allmänheten som gästade Ale 
gymnasium. I måndags var 
ett stort antal skolor på plats 
och efter 45 minuter klappa-
de hela salongen i takt. Ener-
gin på scen var smittsam.

Berättelsen om de två vän-
nerna som båda stått utanför 
gemenskapen hade ett tydligt 
budskap att förmedla. Vän-
skap är starkare än framgång. 
Föreställningen var magni-
fik från första stund. Show-
gänget har utvecklats till ett 
professionellt gäng dansare 

och sångare som inte lämnar 
något åt slumpen.

– Vi är så oerhört tacksam-
ma för vad Sabi har åstad-
kommit med dessa tjugo ung-
domar. De visar att det går att 
leva ut sina drömmar och den 
kraft som visas här hoppas vi 
inspirerar många andra, säger 
Thomas Berggren som var 
tagen efter de första föreställ-

ningarna.
The Life 

Of  mark-
nadsfördes 
som en fräck 
och fartfylld 

musikalupplevelse och an-
nonsen höll vad den lovade. 
Den visade dels hur det är att 
vara ung idag dels vad du som 
ung faktiskt kan göra om bara 
viljan finns.

Repetitionerna har Sabi 
och Showgänget genomfört 
på lördagar under ett drygt 
halvår. Allt har skett i sam-
verkan med Vakna och Mö-
tesplats Ungdom. De två all-
männa föreställningarna ar-
rangerades dessutom till 
förmån för Moldavien, dit 
den frivilliga entrén skänktes.

För Sabahudins del väntar 

i sommar en drömresa till 
London där han ska uppträ-
da ihop med världsartisten 
Kesha, inte så illa!

Fart, fläkt och energi!Fart, fläkt och energi!

KOMMER ATT SAKNA SABI

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

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

Sabahudin Sabani och Emma i ett av alla kraftfulla dans-
nummer.

Linnea Berg – som hon 
sjunger...

.... och Gracja Kantorska – 
var inte sämre hon! 

Sabi med sitt Showgäng!

Lina Lindström och Stina Rundberg framför Wannabe i ett av föreställning-
ens fartfyllda nummer.


