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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 3-stjärnigt hotell i Feldberg,
Nordtyskland

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

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 3 x 3-rätters 
 middag/buffé
• 1 välkomstdrink

Seehotel Feldberg 
Då muren föll, blev Mecklenburg-
Vorpommern och dess historiska 
landskap och prakt på allvar till-
gängligt för alla, och möjligheten för 
att åka på äventyr mellan romantiska 
slott och korsvirkesidyller längs mer 
än 1000 glittrande sjöar i det beröm-
da Mecklenburgska sjöområdet har 
aldrig varit mer populärt än nu. På 
ert fina hotell kan ni nästan inte bo 
mer pittoreskt, på en höjd mitt i den 
lilla, mysiga staden Feldberg och med 
panoramavy över den stora, blå sjön 
Haussee. Utsikten kan ni njuta av från 
Salon Seeblick under frukostbuffén, 
och så har hotellet dessutom den 
härligaste spaavdelning med pool. 
Föredrar ni aktiva upplevelser kan 
en segeltur med avgång från bryg-
gan endast 100 m från hotellets dörr 
rekommenderas.

Weekend i 
Smålands idyll

Hotell Nissastigen 
I landskapet Småland där Emil i 
Lönneberga hade hyss för sig och 
där Barnen i Bullerbyn lekte – ligger 
Hotell Nissastigen mitt i Gislaved 
centrum – ett charmerande stads-
hotell med personlig prägel och 
gedigen historia som leds av de 
två glada Smålandstjejerna Josefi n 
och Anna. Småland har nästan 
allt som Sverige står och är känt 
för: Älgar, vidsträckta skogar och 
sjöar, bördiga fält, vattenfall och de 
röda husen med vita knutar – vars 
färg som för den delen kallas just 
“Smålandsröd”. Småland är perfekt 
för utfl ykter och äventyr: Den vackra 
Kyrkparken i Gislaved inbjuder till 
många underbara och avslappnande 
promenader. 

Pris per person i dubbelrum 

1.399:-
Pris utan reskod 1.549:-

Pris per person i dubbelrum

749:-
Pris utan reskod 899:-

3 dagars semester på 
3-stjärnigt hotell i Gislaved

Mecklenburgs sjöar

Barnrabatt 
(vid 2 betalande vuxna):

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

Max. 1 barn 6-14 år ½ pris 
i förälders rum.

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• Fri entré till 
 Gislaveds Badhus
• Fri träning på 
 Motion och Hälsa

Avbeställningsskydd kan köpas till. Expeditionsavgift 79:- tillkommer.

Barnrabatt 
(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.

Ankomst: Valfri 1/10-19/12 2011 
samt 1/2-28/5 2012.

OBS: Kuravgift på 1,20 EUR per person 
per dygn ska betalas direkt på hotellet. 

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 18/12 2011 och 
1/4-1/6 2012. 

Kärleksproblem, förvirring 
och föräldrar som inte för-
står är inte sällan förekom-
mande inslag i en tonårings 
liv. I dagens samhälle utgör 
även Internet en stor del av de 
ungas vardag och även där får 
ens handlingar konsekvenser, 
på samma sätt som i det verk-
liga livet.

I föreställningen Vad gör 
du just nu? får publiken 
följa ett antal familjer, som 
alla har sina problem. Vi får 
bland annat möta familjen 

Gårdh, som består av Julia 
och hennes pinsamma pappa 
som har svårt att acceptera 
att hon är tillsammans med 
Gustav.

Gustav sätter sig i pro-
blem när han blir skyldig en 
kompis pengar och hans liv är 
allt annat än enkelt. 

Även om man är förmö-
gen, som Ylvas föräldrar, så 
betyder inte det att tillvaron 
kantas av lycka. Bakom den 
fina fasaden döljer sig väl be-
varade hemligheter. 

Dessa är bara några av 
de karaktärer som publiken 
kommer att få ta del av när 
föreställningen har premiär 
den 4 oktober.

Bland skådespelarna har 
det skapats en varm gemen-
skap och Pelarteatern är den 
naturliga mötesplatsen. 

Det är ett gäng stressade 
men taggade ungdomar som 
lokaltidningen träffar på det 
första genomdraget av pjäsen.

– Nu är det mindre än två 
veckor kvar och det börjar bli 
lite stressigt, säger Emelie 
Ekvall som spelar Julia.

De har tränat hårt den sista 
tiden och därför är det inte 
konstigt att de går in i sina 
roller. 

– Eftersom jag spelar en 
tonåring, precis som jag själv 
är, så blir det lätt att man 
identifierar sig med henne. 
Hade jag spelat en annan roll 
så hade det varit lättare att 
skilja på, säger Emelie Kast-
berg, som spelar Ylva. 

Föreställningen kommer 
att visas två gånger för års-
kurs sju och två gånger för 
allmänheten. 

Den 17 oktober kommer 
även forskaren Sofia Berne 
att föreläsa om mobbing på 
nätet, ett tema som tydligt 
kan kopplas till pjäsen.

Många kommer att känna 
igen sig i tonåringarnas liv 
och deras svåra kval. De begå-
vade skådespelarna kommer 
garanterat att locka fram en 
och annan tår hos publiken 
– både utav glädje och sorg.

Spänningen stiger på Pelarteatern
– Bara en vecka kvar till premiären av vakna-föreställningen

LYCKA TILL!

Johanna Roos
johanna@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

Kommande

Onsdag 5/10 kl 18.30 

Kung Fu 
Panda 2

Söndag 2/10 kl 15.00 
Matiné. Entré 60 kr

Jag saknar dig

Jägarna 2

Tisdag 27/9 och 
onsdag 28/9 kl 18.30
Entré 100 kr, från 15 år

www.alefolketshus.se

Visa på 
villovägar
Teater och allsång för barn där 

publiken sjunger med så att 
det dånar - med en av världens 

största sångböcker.

Musikdirektören och Assistenten ska 
hålla en helt vanlig musiklektion. 
Men plötsligt kommer det in en 

pojke med sin skrikande lillasyster i 
en barnvagn. Han vill ha hjälp med 

att hitta en vaggvisa så att hans 
syster kan somna, men råkar gå 

vilse i den gigantiska sångboken.

Söndag 9 okt 
kl 15.00

Medborgarhuset, Alafors
Biljetter 60 kr säljes på Biblioteken 

i Nödinge och Skepplanda, Ale 
bokhandel i Nödinge, Allans 
bokhandel i Älvängen och 

medborgarhusets kassa från kl 
14.00 på speldagen. 

Barn- och familjeföreställning.

  Sponsor:

�����������
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96
E-post folkets.hus@telia.com

ALAFORS. Premiären av föreställningen ”Vad gör 
du just nu?” närmar sig med stormsteg. 

De unga skådespelarna på Pelarteatern arbetar 
för fullt och förväntningarna är höga. 

Alekuriren fick ta del av ett smakprov inför vad 
som komma skall.

Kval. Ibland känns avståndet 
till ens föräldrar extra stort.

Intriger. Föreställningen innehåller det mesta som hör en Intriger. Föreställningen innehåller det mesta som hör en 
tonårings vardag till.tonårings vardag till.


