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

BESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

4 dagars semester på 4-stjärnigt hotell 
i Schleswig-Holstein, Nordtyskland

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

Strandhotel Steinberghaff
På det härliga Strandhotel 
Steinberghaff hälsas man välkommen 
med ett ”moin moin”, och här kan ni 
njuta av några avslappnande semes-
terdagar i lugna, lantliga omgivning-
ar långt bort från vardagens stress 
och press. Hotellet ligger alldeles vid 
stranden och med en vacker utsikt 
över Flensburg Fjord endast 38 km 
från den danska gränsen vid Kruså. 
Belägenheten inviterar en till sköna 
turer längs stranden – eller så kan 
man hyra en cykel på hotellet. Ni kan 
också gå på upptäcktsfärd i Schleswig-
Holstein med bl.a. Dannevirke strax 
utanför Schleswig (39 km). Här finner 
ni samtidigt Gottorp Slott, vikinga-
museet Haithabu och inne i Slesvigs 
domkyrka Sankt Petri kan ni se det 
vackert utskurna träaltaret. 

Storstadssemester 
i Malmö

Nya Comfort Hotel Malmö
”Mitt i prick” – det är en beskrivelse 
som passar både destination, hotell 
och läge! Malmö är alltid fullt med 
överraskningar och fördelar, kultur och 
upplevelser, dessutom är ert hotell ett 
nyrenoverat, ljust och trendigt hotell 
placerat mitt i centrum. Det är 1,5 km 
till Malmöhus slott och den gamla 
delen av stadens pittoreska kvarter, 
torg och små sidogator som är täta på 
butiker och restauranger. Malmö har 
trots allt över 470 restauranger! Efter 
den goda middagen på Restaurang 
Aroma (2 km) som ligger med utsikt 
över kanalen kan man ta en prome-
nad längs stadens kanaler och över 
till parkerna vid Malmöhus slott, där 
även Casino Cosmopol ligger.

Pris per person i dubbelrum 

1.299:-
Pris utan reskod 1.449:-

Pris per person i dubbelrum

1.199:-
Pris utan reskod 1.349:-

3 dagars semester på hotell 
i Malmö centrum, Sverige

Strandhotell vid
Flensburg Fjord

 
(vid 2 betalande vuxna):

Max. 1 barn 0-3 år gratis 
i föräldrars säng.

Max. 1 barn 4-11 år ½ priset 
i föräldrars rum.

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

Avbeställningsskydd kan köpas till. Expeditionsavgift 79:- tillkommer.

 
(vid 2 betalande vuxna):

Max. 1 barn 0-5 år gratis 
i förälders säng.

Max. 2 barn 6-14 år ½ pris 
i förälders rum.

Vistelsen inkluderar endast slutstädning.

Ankomst: Tors- och söndagar 
23/10-18/12 2011. 
samt 5/2-26/4 2012

Ankomst: 
Fredagar t.o.m. 16/12 2011.
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SERVE YOU RIGHT TO SUFFER
 BROR GUNNAR JANSSON, SÅNG/GITARR

STEFAN WINGEFORS, DRAGSPEL/PIANO

STEFAN SANDBERG, GITARR

KJELL JANSSON, KONTRABAS

GUNNAR PETERSSON, TRUMMOR

21 SEPT  KL 19.00
TEATERN ALE GYMNASIUM

COUNTRYBLUES!
Stomp, rotsväng, slidegitarr, 

munspel, eländig kärlek,
mer elände och det är

alldeles... alldeles underbart!

Biljetter 160 kr
Scenpassrabatt 40 kr
Ungdom 100 kr

Arrangör:
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NÖDINGE. Serve You Right To 
Suffer välkomnar publiken till en 
gungande kväll i Ale gymnasium, 
onsdagen den 21 september.

Medlemmarna består av Bror 
Gunnar Jansson, sång och gitarr, 
som har komponerat ett flertal av 
gruppens låtar. Han har tidigare 
gjort sig hörd i Rickard Tehler & 
The Licktones som spelat på Lin-
köpings Jazz & Blues Festival, Göte-
borgs Blues Party och flera gånger 
på Åmåls Bluesfest.

Övriga medlemmar är Stefan 
Wingefors, dragspel/piano, Stefan 
Sandberg, gitarr, Kjell Jansson, 
kontrabas och Gunnar Petersson 
på trummor. De har varit aktiva i 
svenskt musikliv sedan länge och 
har i olika konstellationer turnerat 
med bland andra Tottas Bluesband, 

Louise Hoffsten, Peter Green, 
Ron Wood, Peps Person, Mikael 
Wiehe. 

Stefan Wingefors har spelat till 
stumfilmsklassiker för Svenska 
Filminstitutet, Kjell Jansson har i 
ett par decennier försett framför allt 
jazzgrupper i och kring Göteborg 
med ett svängigt, drivande, stadigt 
och inte minst musikantiskt basspel. 
Stefan Sandberg har i sommar tur-
nerat med Tomas von Brömssen, 
Gunnar Petersson är en av driv-
krafterna bakom Musikalliansen, en 
sammanslutning för frilansmusiker. 

Serve You Right To Suffer har 
som synes en härlig blandning av 
musiker som har en stabil grund att 
stå på, desto mera tar de ut sväng-
arna i musiken.

❐❐❐

Countryblues bjuds i Ale gymnasium

ÄLVÄNGEN. Lördagen den 
24 september blir det musik 
för hela slanten på Repsla-
garmuseet. Först ut är Live 
Elevator Music. Flöjtisten 
Anna Svensdotter och sax-
ofonisten Thomas Jäder-
lund spelar specialskriven 
musik för hissar. Nu spelas 

den för första gången på 
längden på den 300 meter 
långa repslagarbanan. En 
oförglömlig och mycket an-
norlunda musikalisk upple-
velse utlovas.

Senare på kvällen startar 
Repslagarmuseet återigen 
sina populära musikkvällar 

med en po-
pulär trio. 
Klas Wes-
terdahl, key-

board, Jan Kjellström, kla-
rinett, samt vår allas Stig 
Alfredsson på gitarr. I våras 
gjorde trion stor succé med 
musik från 40-talet. Återi-
gen får vi möta de tre musi-
kanterna som står för kväl-
lens underhållning.

Det blir allt från Ever-
greens, Taube, Dan An-
dersson, schlagers och 
andra populära toner i en 
härlig blandning. Bland 

dessa svängiga toner är det 
svårt för benen att vara stilla 
och kanske en och annan 
vågar sig upp på dansgolvet. 
Många har nog svårt att låta 
bli att sjunga med i de väl-
kända melodierna. Möjlig-
het att önska sina egna favo-
ritlåtar finns!

I pausen kan man som 
vanligt njuta av kaffe och 
bullar.

❐❐❐

Massor av musik på RepslagarmuseetMassor av musik på Repslagarmuseet
Klas Westerdahl Jan Kjellström och Stig Alfredsson avrun-
dar musikkvällen på Repslagarmuseet.

Live Elevator Music med flöjtisten Anna Svensdotter 
kommer till Repslagarmuseet lördagen den 24 september.

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

Kommande filmer

Harry Potter 
och Dödsrelikerna 2

Voldemort (Ralph Fiennes) sprider sin 
ondska över världen och professor Snape 

(Alan Rickman) har gått över till den 
mörka sidan och tagit över Hogwarts. 

Harry (Daniel Radcliffe) och hans vänner 
fortsätter att söka efter horrokruxerna 
som kan göra Voldemort dödlig igen 

för att kunna besegra honom för gott. 
Men än finns det hemligheter om sin 

bakgrund som Harry inte fått reda på och 
så småningom inser han uppoffringen han 

måste göra för att avsluta allt.

Entré 80 kr, från 11 år

Söndag 25/9 kl 15. Matiné

Tisdag 27/9 och onsdag 28/9
 kl 18.30

Söndag 18/9 kl 18

Bilar 2

Jägarna 2


