
NÖDINGE. Finns det 
något underland?

Och hur ser det i så 
fall ut där?

I tisdags bjöds det 
scenkonst för kommu-
nens förskoleklasser 
när Alice i Underlandet 
kom på besök till Ale 
gymnasium.

Publiken fick följa med när 
sjuåriga Alice sitter och har 
tråkigt och då, helt plöts-
ligt, träffar en vit kanin som 
dyker upp från ingenstans. 
Han plockar upp en klocka 
ur sin västficka och säger: 
”Kära nån, jag är sen!” Kani-
nen skuttar vidare och Alice, 
som blir nyfiken på kaninen, 

springer efter 
honom. Han 
skuttar ner i 
ett kaninhål 
och när Alice 
tittar ner så 
faller hon. 
Hon faller 
flera mil och 
efter det så är 
ingenting sig 
likt. Alice äter 
kakor som får 
henne att bli 
p y t t e l i t e n 
och sedan jät-
testor.

I sitt besök i underlandet 
träffar Alice en larv och får 
råd av den flinande Chesire-
katten. Katten visar henne 
vägen till Hattmakaren och 
Påskharen, där hon får vara 
med om ett förvirrat teparty. 
Alice tröttnar och ger sig 
iväg. Hon hittar en dörr i ett 
träd som leder till en slotts-
trädgård, där hon möter sol-
dater i form av spelkort. Hon 
får även träffa den stränga 
och pompösa drottningen 
Hjärter Dam.

Föreställningen är med-
ryckande och barnen roas av 
Big Winds häftiga danskara-
mell. De har tidigare gestal-
tat Efter Urdjur, Luften är fri 
och Askungen.

Alice i Underlandet är 
baserad på en barnbok av 
den brittiske författaren 
Lewis Carroll, som myn-
tade uttrycket: ”Om du inte 
vet vart du är på väg kommer 

du att hamna någon annan-
stans!” 
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LÖRDAG 10 DECEMBER KL. 15-18
FURULUNDSPARKEN, ALAFORS

• Lekar och dans kring granen
• Lotterier, Cafeteria, Fiskdamm
• Hantverksförsäljning
• Försäljning av granar och julkärvar
• 17.00 Kröning av Ale Lucia 
• Tomten delar ut godispåse

Ahlafors IF
Välkomna!

JULMARKNAD

Danskaramell av Big Winds
– Alice i Underlandet roade förskoleelever

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Alice i Underlandet hälsade 
på i Ale gymnasium.

Semester i 
Nordtyskland
4 dagar i kurorten Bad Bramstedt
Mercure Hotel Köhlerhof 

  
Mitt i Schleswig-Holstein ligger 
en av de traditionsrika tyska 
kurorter som har gjort avs-
lappning och frisk luft till sina 
varumärken – Bad Bramstedt 
– med spa, spabehandlingar, 
kurer, aktiviteter, golf och mas-
sor av vandrings- och cykelstigar. 
Detta hotell har bl.a. inomhus-
pool och en otroligt bra utgång-
spunkt för upplevelser. Besök 
t.ex. storstäderna Hamburg och 
Lübeck eller ta en tur sydväst om 
Hamburg till Altes Land, mer känt 
som Tysklands fruktträdgård. 

Ankomst: Valfri t.o.m. 19/12 
2011 samt 2/1-28/8 2012.

1 barn 
6-14 år 

½ priset 

Pris per person i dubbelrum 

1.449:-
Pris utan reskod 1.599:- 

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 3 x 3-rätters middag/buffé
• 1 x välkomstdrink
• 10-30 % greenfeerabatt 
 • Kuravgift

1/5-31/8 2012: 
Pristillägg på 50:-

       M
ercure Hotel Köhlerh

of
 

Weekend i Småland
3 dagar på värdshus i Vrigstad

BW Hotell Vrigstad Värdshus 
Småländsk idyll med röda trähus, djupa skogar och sjöar. Här får 
värdshuset sina råvaror från småländska gårdar och har egen malt-
whisky-bar. Upplev naturen, Glasriket och shopping i Jönköping! 

Ankomst: Fre-lör  t.o.m. 17/12 samt 20/1-27/5 och valfri fl era helg-
dagar 2012 – ring & hör!

Pris per person i dubbelrum

949:-
Pris utan reskod 1.099:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
•  1 x 2-rätters middag på 

Bulls Steakhouse

 

Extranatt 
inkl. frukost
endast 299:- 

Foto: Göran Assner, 
Smålands Turism 

Mona Lisas Toscana
6 dagar i Arezzo, Italien

Etrusco Hotel Arezzo   
Välkommen till ”den toscanska konststaden” – Arezzo! Här bor ni på 
ett stilrent, ljust inrett och 4-stjärnigt hotell. Hotellet och staden ligger 
mitt i en fruktbar dal omgivet av höga berg och har otroligt mycket att 
erbjuda för den som älskar Italien och dess italienska själ.

Pris per person i dubbelrum 

1.949:-
Pris utan reskod 2.249:- 

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

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

Ankomst: Valfri 2/4-27/10 2012. 

OBS: Turistskatt på 1-5 EUR/pers/
dygn betalas direkt på hotellet.

www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84

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

BESTÄLL NU PÅ:
Expeditionsavgift på 79:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

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

Kom ihåg reskoden: 
Alekuriren

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

Fredag 9/12

Simon och Ekarna
Lördag 10/12. Matiné.

Happy Feet 2 3D

Söndag 11/12

Happy Feet 2
Simon och Ekarna

www.alefolketshus.se

Kommande

Tintin 3D
Enhörningens hemlighet

Fredag 2/12 & 
Söndag 4/12 kl 18
Entré 80 kr. Från 11 år

Matiné

Arthur 3D
och julklappsrushen

Söndag 4/12 kl 15

Skyltlördagen på Ale Torg hade tomten på besök. I god tid före jul kunde 
barnen lämna sin önskelista till tomten. Tobias Andreasson, 7 år från Nö-
dinge, tog plats i vagnen och berättade för tomtefar att han minsann önskar 
sig ett biljardbord. Nödinge SK:s handbollsdamer förgyllde ytterligare den fina 
lördagseftermiddagen genom att bjuda alla torgflanörer på glögg och peppar-
kakor.                Text och bild: Jonas Andersson

Tomten Tomten 
kom till kom till 
Ale TorgAle Torg


