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ALE. Hiphopgruppen De 5:e 
Elementet från Ale släppte 
vid årsskiftet sitt första 
album, ”Tills vi ses igen”.

I somras tog de hem 
segern i GP-scen och har 
under hösten arbetat med 
inspelningen av skivan. 

Nu är planeringen för vårens 
spelningar i full gång. 

Hiphopgruppen De 5:e Elemen-
tet, som tillhör det större kollek-
tivet Broshan Crew, har skördat 
stora framgångar under 2011. 

Bland de åtta spåren som nu 
är inspelade och klara finns låten 
”Upp mot toppen”, som de vann 
Göteborgs-Postens musiktävling 
GP-Scen med. 

De har valt att inte ge ut en 
fysisk skiva, utan istället lägga upp 
musiken för nedladdning på Inter-

netsidor som Kingsize Magazine, Itunes 
och Spotify. 

– Vi har fått mycket respons och det 
känns riktigt bra. Efter bara några dagar 
har 1300 personer tankat ner albumet 
och även våra musikvideos på Youtube 
har många visningar. Om en till två 
veckor hoppas vi på ännu fler. Vi har valt 
att ge ut musiken gratis för att fler män-
niskor ska få tillgång till den och vilja 
komma på våra spelningar, säger Simon 
Jimenez, som är en av gruppens fem 
medlemmar.

Inom kort kommer de att hålla en 
releasefest på Henriksberg i Göteborg 
och därefter har de flera spelningar 
inbokade.

Låtarna speglar deras egna liv och 
handlar om allt från politik till kärlek. 
Albumets titel ”Tills vi ses igen” ger en 
hint om att det inte är den första skivan 
de kommer att spela in tillsammans.

JOHANNA ROOS

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

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

Söndag 22/1.Matiné. Kl 15

Smurfarna 3D

Söndag 22/1. Kl 18
Onsdag 25/1. Kl 19

The Girl With 
The Dragon Tattoo

Söndag 29/1. Kl 18
Onsdag 1/2. Kl 19

Mission Impossible
Ghost Protocol

www.alefolketshus.se

Kommande

Hamilton
I nationens intresse
Söndag 15/1 kl 18.00
Onsdag 18/1 kl 19.00

Entré 80 kr. Från 11 år

Nu har vi även
popcorn och 
snacks!

Köp ett presentkort hos oss!

Skivsläpp för 
De 5:e Elementet
– Stora framgångar för hiphop-
gruppen från Ale

De 5:e Elementet består av Dado Jovanovic (Deuce), Patrik Eriksson (PE), Albert Qerimi (Abbe Loo), Sam Alfaro (Broshan) De 5:e Elementet består av Dado Jovanovic (Deuce), Patrik Eriksson (PE), Albert Qerimi (Abbe Loo), Sam Alfaro (Broshan) 
och Simon Jimenez (Talento).          Pressfoto: Andreas Milderoch Simon Jimenez (Talento).          Pressfoto: Andreas Milder

ÄLVÄNGEN. Hemslöjden fyller 100 
år i år och det ska firas. På Repslagar-
museet innebär det att handens kraft 
blir temat för detta utställningsår. Vi 
börjar firandet med att inviga två ut-
ställningar på en och samma dag, sön-
dagen den 22 januari. Utställningar-
na är Kvinnlig Form med Julia Hög-
berg och Ur ett annat perspektiv med 
Eva Gabris.

Kostymmakaren och designern 
Julia Högbergs utställning visar his-
toriska dräkter och modiga korsetter 
med betonig på hur korsetten forma-
de kvinnors kroppar förr, och hur vi 
gör oss kvinnliga idag.

Julia driver ett eget företag inom 
kostymmakeri och design. När hon 
tillverkar korsetter för teater handlar 
det mycket om praktiska aspekter, så 

som att plagget skall indikera en his-
torisk epok, men också vara bekväm 
att arbeta i och kunna tvättas. 

Stickning kan användas till mycket 
annat än mössor, vantar, sockor och 
tröjor. Detta ser vi prov på i Eva 
Gabris otroligt vackra dukar, pryd-
nadsföremål med mera. Konststick-
ning på högsta nivå!

Eva föddes 1958 i före detta Jugo-
slavien av ungerska föräldrar. Redan 
som barn tyckte hon om att handar-
beta, precis som sin mamma och sto-
rasyster. Först var det broderi som in-
tresserade henne, men så småning-
om blev det stickning. Som alla andra 
stickade hon mössor och tröjor. 

Hennes stora intresse för konst-
stickning kom flera år senare då 
hon av ren slump fick tag i tidning-

en Burda special med tema 
konststickning. Sedan dess är 
det konststickning som gäller. 

Nu har turen kommit till 
Älvängen och vi får chansen 
att njuta av hennes fantastiskt 
vackra, fina och välarbetade 
konststickningar.
Utställningarna på Repslagar-
museet pågår till och med den 
26 februari.

❐❐❐

Hemslöjd i fokus på Repslagarmuseet

Vill tacka alla er som sponsrar vår 
verksamhet. Gunilla, Maj-Lis och 
Johanna.�Tack!

Vackra Stockholm
3 dagar i centrum

First Hotel Amaranten 
Mitt bland Stockholms alla fi na och kända kvarter; Gamla Stan, 
Vasastaden, Östermalm och Södermalm, placerat helt i centret av 
”Nordens vackraste storstad”, ligger ert hotell på Kungsholmen.   
Ett mycket stilfullt inrett hotell med bl.a. spa och pool.

Pris per person i dubbelrum

1.499:-
Pris utan reskod 1.649:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé

 

Ankomst: Fre-lör 6/1-9/6 och 
24/8-15/12 samt valfri 11/6-
18/8 2012. 

1 barn 
6-13 år 

½ priset

Förtrollande Schwerin

Europa Hotel Schwerin   
Schwerin ligger vackert omgivet av både skog, sjö, kultur och natur 
i Nordtyskland. Hotellet har ett spa och ligger 8 km från centrum. 
Upplev renässansslottet, den gamla stadsdelen med torg eller 
shoppa i alla butiker. 

Pris per person i dubbelrum

1.349:-
Pris utan reskod 1.499:- 

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

Ankomst: Valfri t.o.m. 19/12 
2012. 

4 dagar i Nordtyskland

1 barn 
6-14 år 

½ priset 

Medeltidskänsla 
i Alsace
6 dagar i Mulhouse, Frankrike
Holiday Inn Mulhouse 

Mulhouse kallas ofta ”det fran-
ska Manchester” och ”staden 
med de 100 skorstenarna” 
– och det är inte så konstigt då 
det mesta av stadens rustika 
och charmiga hus är byggda i 
fransk-engelsk stil. Mulhouse 
är en medeltidsstad med vin-
tavernor lite överallt, men som 
omväxling bor man på ett myck-
et modernt, fräscht och ungt 
hotell i utkanten av staden. Här 
kan man skämma bort sig själv 
rikligt i hotellets spaavdelning 
med inomhuspool.

Pris per person i dubbelrum

2.899:-
Pris utan reskod 3.199:- 

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

Brasserie Flo
•  1 flaska vatten & 1 cola 

på rummet vid ankomst

 
Ankomst: 
Valfri 23/6-26/8 2012.

OBS: Turistskatt på 0,65 EUR
per person per dygn ska betalas 
direkt på hotellet. 

H
oliday Inn Mulhous

e 

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


