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VARMT
VÄLKOMNA!

VÅRA ÖPPETIDER
Måndag - Torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

G Ö T E B O RG – K I E L

Läs mer och boka på stenaline.se, 
031-704 00 00 eller din lokala resebyrå. 
Bokningsavgift vid personlig service.

/person 
2 kvällar ombord och en heldag i Kiel

GÖTEBORG–KIEL 
Shoppa 

i Tyskland
fr 1155:-

Vår svenska krona är fortfarande stark och du shoppar 

riktigt smart, billigt och kul både ombord och i Tyskland. 

Så lämna vardagen och checka in på vårt fl ytande hotell! 

Ombord kopplar du av och umgås till god mat och dryck. 

Gratisbuss avgår från Stenaterminalen i Kiel till CITTI 

PARK, ett av norra Tysklands största shoppingcenter 

med ca 80 butiker.

*I priset ingår båtresa Göteborg–Kiel t/r med vändande båt, frukost t/r samt bekväm 2-bäddshytt med över- och underbädd utan    

  havsutsikt. Priset gäller vid 2 personer i hytten. Enkelhytt och övriga hyttkategorier ordinarie tillägg. Begränsat antal platser.

Med påtaglig inlevelse och 
stor närvaro gestaltade 
Mikael Samuelson en bröl-
lopspromenad längs kusten, 
bjöd på recept till fisksoppa 
och lät oss möta bagare och 
vikingar. Allt ackompan-

jerad av Mats Bergströms 
uttrycksfulla, varierande och 
tekniskt briljanta gitarrspel 
på tre olika instrument. 
Romanserna följdes av den 
mjuka barytongitarren, 
medan den lilla gitarrelen 

(en korsning mellan gitarr 
och ukulele) käckt piggade 
upp de svängigare bitarna. 

Sången var helt akustisk, 
vilket bidrog till en än mer 
intim stämning i kvarnen 
för den de 100 personerna i 
publiken. När Mikael Samu-
elson nästan viskade fram 
de mest finstämda raderna, 
hördes det lika väl som när 
han med stort uttryck slog 
näven i ordet och sjöng med 
full stämma. I bakgrunden 
hördes svagt vattenfallets 

brus, som nästan kunde 
påminna om Medelhavet. 

Under pausen ringlade 
kön lång till hembakta 
äppelpajer och kaffe i den 
varma sensommarkvällen. 

Efter konsertens slut gav 
sig duon iväg för att fortsätta 
sin helgkonsert. Vi på Mau-
ritzberg tackar för det fan-
tastiskt fina gästspelet här, 
och hälsar Mikael och Mats 
varmt välkomna åter!

Marika Dahlbäck

Högklassig underhållning i Mauritzbergs kvarn
 Mikael Samuelson och Mats Bergström bjöd på en resa till Taubes Ligurien när de gästade Mauritzbergs kvarn i fredags kväll.

MAURITZBERG. Ligurien är Italiens Riviera. 
I fredags kände Italien närmare än någonsin i 

Mauritzbergs kvarn.
Mikael Samuelson och Mats Bergström bjöd 

på en resa till Taubes Ligurien med visor skrivna 
under Taubes inspirerade period på 20-talet. 
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Vinnare i tävlingen 
”Finn Fem Fel”
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