
HÅLANDA. Andra som-
maren med musikfesti-
val i Mauritzberg blev 
en succé.

Inledningen med ett 
kryddat midsommarfi-
rande på Hålanda hem-
bygdsgård var ett bra 
startskott.

– Det var glädje i 
dagarna tre, konsta-
terar Johan Dahlbäck, 
Kultur på Mauritzberg.

Hålanda IF och Hålanda 

Hembygdsförening brukar 
dela på ansvaret för det tra-
ditionella midsommarfiran-
det. I år fick de extra hjälp av 
flera professionella musiker 
och kulturarbetare som ut-
gjorde kärnan i Midsommar-
festivalen på Mauritzberg.

– Det var ett härligt ar-
rangemang och en bra inled-
ning på festivalen vars tema 
var just folkmusik. Jag tror 
alla som var engagerade i fi-
randet kände att det lyfte lite 
extra i år, säger Johan Dahl-

bäck.
Om inledningen var bra 

blev fortsättningen magisk. 
Lördagens barnmusikal med 
Anders Åkered och Marika 
Dahlbäcks egen version av 
Ivar Arosenius Kattresan, 
sålde slut och arrangören fick 
snabbt rigga för en extraföre-
ställning.

– Vi hade en egen barn-
kör från Garnvindeskolan 
som var fantastiskt bra. Flera 
av dem kom sedan tillba-
ka och tog del av operaföre-

ställningen på söndagen, be-
rättar Johan Dahlbäck som 
totalt räknade in 500 besö-
kare till Hålanda den gångna 
helgen.

– Det är vi väldigt nöjda 
med. Midsommarhelgen är 
inte lätt att konkurrera med, 
men vi lyckades över förvän-
tan.

Klassikern Fairy Tale – en 
midsommarnattsdröm – hade 
bearbetats till årets mäktiga 
avslutning. Resultatet blev en 
opera med drag av musiktea-
ter, där handlingen förankrats 
lokalt. Inte så konstigt heller 
eftersom manusförfattaren 
heter Johanna Dahlbäck.

– Publiken tog verkligen 
till sig föreställningen och 
det blir mitt bestående minne 
att de visade en så stor upp-
skattning, inte bara bland de 
som är från Hålanda utan 
minst lika mycket hos perso-
ner som gästade Mauritzberg 
för första gången, säger Johan 
Dahlbäck.

Operaföreställningen 
bestod av en kör om tio per-
soner, en orkester om nio 
samt tre solister. Tillsam-
mans gav de festivalen en 
värdig avslutning.

– Det blir ett tredje år. 
Vi har redan börjat planera, 
men redan i höst blir det fler 
kulturevenemang i Mauritz-
berg. Mikael Samuelsson 
och Mats Bergström gästar 
kvarnen med gitarren.

Musikfestivalen ingår i ett 
projekt med stöd av Leader 
Göta Älv.
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Telefonerna är öppna 
vardagar kl. 8-15.30
och helger kl. 10-15.

BESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

6 dagar på 3-stjärnigt centrumhotell i Kalmar

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

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

inkl. kaffe

Best Western Kalmarsund Hotell 

Välkommen till en utav Sveriges mest 
historiska och upplevelserika städer; 
den gamla residens- och stiftstaden 
Kalmar som under medeltiden var 
gränsfäste mot Danmark och viktig 
hamn- och handelscentrum – det är 
därför inte konstigt att Kalmar kallas 
för ”Sveriges Nyckel”. Ni bor på det 
mycket trivsamma hotell centralt i 
området Kvarnholmen – hotellet har 
bl.a. en lusthusbetonad avdelning 
på deras tak med bastu, stor bubbel-
pool och avslappningsrum med stor-
bilds-TV. Utöver det finns det mycket 
att se i Kalmar stad under somma-
ren: Kalmar har många praktfulla 
barockbyggnader, bl.a. domkyrkan 
från 1660. 

Ankomst: 
Juli: 4, 19, 24.    Aug: 8, 13.
Vistelsen inkluderar endast slutstädning.

Sydfrankrikes 
konstnärsparadis

Mona Lisa Sainte Victoire 
De solsvedda Sainte Victoire-bergen 
som ligger 15 km från den gamla, syd-
franska kungastaden Aix-en-Provence 
var både Picassos och Cézannes pri-
vata paradis. Med utgångspunkt från 
ert trevliga hotell kan man uppleva 
den härliga, sydfranska sommarstäm-
ningen som lockade till sig dessa 
världsförande konstnärer. Hotellet lig-
ger i utkanten av byn Fuveau och som 
granne har man en 18-håls golfbana 
som gränsar helt upp till Cézannes 
berömda berg som är motiv på 60 av 
hans målningar. Tar man turen in till 
Aix-en-Provence möter man en genuin 
Provencestämning. 

Ankomst: Valfri t.o.m. 13/9 2011.

OBS: Turistskatt på 1 EUR per person per 
natt skall betalas direkt på hotellet.

Pris per person i dubbelrum

2.999:-
Pris utan reskod 3.299:-

Pris per person i dubbelrum

3.499:-
Pris utan reskod 3.799:-

6 dagar på 3-stjärnigt hotell i Provence

Sommar 
i Kalmar och Öland

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

• 5 övernattningar
• 5 x frukostbuffé
• 5 x 3-rätters middag
• 1 x vinprovning
•  1 flaska rosévin på 

rummet vid ankomst
• 1 välkomstdrink

Mona Lisa Sainte Victoire

BRA BARNRABATT 

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

 

Musikfestival med magi

Tobias Nilsson och Emilia Feldt, två av solisterna i Mauritzbergs Musikfestival som även i år bjöd på en egenproducerad 
opera som höll absolut högsta klass. Handlingen i Shakespearklassikern "En midsommarnattsdröm" var dessutom lokalt för-
ankrad genom ett manus av bygdens dotter Johanna Dahlbäck.
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