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ÄLVÄNGEN. Nytt år och nya idéer! 
Handarbetscaféet på Repslagar-
museet öppnar för säsongen nu på 
torsdag. Vi stickar, virkar, broderar, 
eller reparerar och ändrar om. Vi 
diskuterar, testar nya roliga sätt att 
skapa och byter idéer.

Caféet med fikastunden är en 
träffpunkt för daglediga och sam-

tidigt hälsovård för många. Du har 
möjlighet att träffa människor som 
alla har ett gemensamt intresse. Till 
träffarna tar man med sig handarbete 
man har på gång. Ingen föranmälan 
behövs.

Alla hälsas hjärtligt välkomna till 
en ny termin med spännande ska-
pande.                                             ❐❐❐

Handarbetscafé på Repslagarmuseet
Handarbetscaféet på Repslagarmuseet öppnar på torsdag.

NÖDINGE. Vårens barnkulturpro-
gram är fastställt och utgivet.

Det första publika evene-
manget sker på lördag då fan-
tastisk musikglädje utlovas i Ale 
gymnasium.

LongKalsong spelar och 
sjunger för hela familjen.

Lördagens musikshow med Tompa 
och Mackan, alias LongKalsong, utgör 
startskottet för en späckad vår för barn-

kulturen i Ale kommun.
– Vi har ett fullmatat program för 

barn i olika åldrar, förklarar kulturse-
kreterare Lisa Haeger.

På sportlovet blir det rymdtema 
på kommunens bibliotek. Pyssel och 
sagostunder är att vänta på dagarna och 
veckan avrundas med en rymdteater i 
Ale gymnasium på söndagen.

– Vi får besök av Ensemble Yria som 
ger föreställningen Längre än längst. 
Det blir rymdmagi som innefattar 

sång, dans och teater, berättar Lisa 
Haeger.

Påsklovet i april går i spän-
ningens tecken. Barndetekti-
verna Lasse och Maja kommer 
att besöka samtliga kommunens 
bibliotek, förutom Nödinge även 
Surte, Älvängen och Skepplanda. 
Barnen får hjälpa dem att lösa 
deckargåtor.

– På lördagen den 14 
april sätter vi punkt med 
ett riktigt spökä-
ventyr i teatersa-
longen. Blodet 
droppar är en 
dramatiserad 
musikföre-
s t ä l ln ing 
av riktigt 
hög klass, 
säger Lisa.

I slutet av 
april ges barn i 
åldern 9-13 år chan-
sen att vara arkeolog för 
en dag. Vad finns det i 
marken egentligen? Kan 
det finnas något i min träd-
gård? Frågor som får sina 
svar Andreas Antelid 
låter besökarna vara med 
och gräva i jorden.

Sveriges yngsta 
40-åring, Alfons 
Åberg, hyllas med tea-
terföreställning sönda-
gen den 27 maj. Boule-
vardteatern dramatise-
rar boken ”Hur långt når Alfons?”.

Sista programpunkten i kalen-
dern blir Astons stenar som visas 
i Nödinge på självaste national-
dagen.

– Ett nytt grepp. Astons stenar 

är en ljuvlig föreställning med Teater 
Pero. Det handlar om Aston, som är ett 
barn i den typiska samlaråldern. Han 
samlar på stenar och samlingen blir bara 
större och större.

Som ett komplement till den all-
männa barnkulturen finns också ett 
särskilt skolprogram framtaget. Bland 
annat kan nämnas att alla elever i års-
kurs 8 kommer att få åka till Världskul-
turmuseet och femmorna har ett förfat-
tarbesök med Mårten Sandén att se 
fram emot.

JONAS ANDERSSON

LongKalsong sparkar igång barnkulturåret
– Mycket roligt väntar i vår

Det blir en vår fylld med barnkulturevene-
mang. Först ut är LongKalsong som bjuder 
på en färgsprakande musikshow i Ale 
gymnasium nu på lördag.

Weekend i Halmstad
3 dagar i Halland

First Hotel Mårtenson 
Hotellet ligger mitt i den halländ-
ska kuststaden nära sevärdheter, 
caféer och shopping. Utforska 
Hallands vackra västkust!

Pris per person i dubbelrum 

1.299:-
Pris utan reskod 1.449:- 

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x kaffe & kaka 
• 1 x drink i lobbyn lördag
•  1 x 2-rätters middag
• 1 x Halmstad shoppingkort
•  Gratis entré till hotellets 

nattklubb

Ankomst: 
Fredagar t.o.m. 30/3 2012. Valfri 
fl era helgdagar – ring & hör!

Extranatt inkl. frukost 
endast 499:- 

Tysklands Vadehavskust
3 dagar i Schles wig-Holstein

Hotel Arlau-Schleuse   
Området längs Vadehavskusten 
präglas av marsk och vallar. Strax 
ute vid den yttersta vallen ligger 
ert hotell med naturupplevelser 
alldeles utanför dörren. 

Pris per person i lägenhet 

1.149:-
Pris utan reskod 1.299:- 

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 2 x 3-rätters middag/buffé
•  1 entré till Schiffahrts-

museum i Husum
•  1 flaska vin på rummet 

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 30/5 2012. 

Hotel Arlau-Schleuse 

 EXTRA: T.o.m. 31/3 ersätts en av middagarna med en 5-rätters middag 

Sommar 
i Mühlbach
8 dagar i Österrike
Hotel Heinrichshof 
Är ni förtjusta i vandrarturer i 
Österrike eller vil uppleva några 
av landets stora sevärdheter? Så 
har ni en riktigt bra utgångspunkt 
på ert hotell som ligger i centrum 
av den lilla byn Mühlbach 850 
m.ö.h. vid foten av det mäktiga 
bergsmassivet Hochkönig. 

Alla priser & perioder: 
20/5-9/6:  2.899:-
10-23/6:  3.149:-
24/6-14/7:  3.299:-
15/7-11/8:  3.449:-
12/8-15/9:  3.299:-

 

Pris per person i dubbelrum FRÅN

2.899:-
Pris utan reskod från 3.199:- 

• 7 övernattningar
• 7 x frukostbuffé
• 6 x lunchpaket
•  6 x eftermiddagskaffe/te 

& kaka
•  7 x 3-rätters middag/buffé 

inkl. drycker kl. 19-20
• Saftbar kl. 10-20
• 1 vandringstur med guide
• Kuravgift

2 barn 
4-11 år 
gratis 

Hotel Heinrichshof

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 �������	
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