
alekuriren  |   nummer 13  |   vecka 14  |   201226

0320-87003

SEMESTERRESOR
Skåne Runt 3d 14/5, 14/9 3690:-
Berlin 4d 17/5, 27/9 3580:-
NQT Ålborg, Quiltträff 3d 17/5 2450:-
Resa för lapptäcksintresserade
Skagen-Frederikshavn 3d1/6 3250:-
Blomsterfestival & Skagen Museum
Stockholm Hemslöjden  
100 år 3d 8/6, 16/6 2750:-
Vättern Runt 2d 26/6, 31/7 2590:-
Inlandsb/Hurtigruten 9d 1/7 10290:-
Nordkap-Lofoten 11d 4/7 14390:-
Hurtigr.-Geiranger 5d 10/7 5670:-
Rügen-Stralsund-Usedom  
4d 14/7 3490:-
Åland 4d 16/7 3990:-
Atlantkustvägen 5d 20/7 6495:-
Sthlm Skärgård 4d 24/7, 5/8 4890:-
Savalen, Norge 4d 29/7 6495:-
Sv. Hurtigrutten/Ostkusten  
3d 28/7 3580:- 
Floriaden/Ahrdalen 6d 4/9 5990:-
Bornholm 3d 1/7 3290:-

Fler resor se www.brunossons.com
Beställ broschyr! Gilla oss på facebook

I förra veckan besökte pedago-
ger från Ale Kulturskola låg- och 
mellanstadieelever runtom i kom-
munen. Med sig på turnén fanns 
elever som idag är aktiva inom 
kulturskolan.

– Det gäller att anpassa tek-
niken och instrumenten när vi 
gör ett sådant här arrangemang 
på skolorna. Det är ungefär som 
tidigare år fast i ett något enklare 
format. Skillnaden är att lärarkol-
legiet på Ale Kulturskola inte får 
stråla samman utan är utspridda på 
olika håll, säger Ellinor Emilsson 
som fanns på plats i Arosenius-
skolans aula på onsdagsmorgonen 
där elever från årskurs 2-6 fanns i 
publiken.

– Det här är ett utmärkt tillfälle att 
visa upp den bredd som vår verksamhet 
har att erbjdda, alltifrån instrument och 
sång till digitalt skapande, säger Ellinor 
Emilsson.

Torsdagens prova-på-kväll i Ale 
gymnasium innebar i vanlig ordning en 
stor tillströmning av besökare.

– Vi håller öppet hus under två och en 
halv timme för att så många som möjligt 
ska ges chansen att besöka oss. Intresset 
för kulturskolan är stort och vi har en 
stolt tradition i Ale, säger Ellinor.

De populäraste instrumenten är allt-
jämt gitarr, fiol och piano.

– Så är det, men kölistan är inte 
oöverskådligt lång, fastslår Ellinor.

I samband med torsdagens prova-på-
kväll var Ale Kulturskolas Intresseför-
ening behjälplig med fikaservering.

Precis som i fjol så kommer Ahlafors IF att arrangera ett valborgsfirande i 
Furulundsparken. Arrangörskommittén (bilden) höll sitt första möte för ett 
par veckor sedan beslutade då om programutbudet för kvällen. Det blir ak-
tiviteter för hela familjen, fiskdamm och ponnyridning för de små, lotterier, 
musikunderhållning och vårtal.                            Text o bild: Jonas Andersson

Ett 80-tal medlemmar bänkade sig i Med-
borgarhuset och avnjöt en delikat påskbuf-
fé från Rasmus kök och catering. För under-
hållningen svarade ”Johannes Aspman and 
his crazy sextett”. Den ungdomliga blås-
orkestern uppskattades mycket och leda-
rens humorfyllda presentation av låtarna gav 
upphov till många skratt.

Ingela Ohlin, som håller i föreningens 
sånggrupp ”Sångglädje”, ledde allsång med 
påskvisor. Att döma av deltagarnas presta-
tion bör hon kunna rekrytera flera män till 
sin grupp.

Festkommittén under ledning av Ingel-
ore Lindahl rönte stor uppskattning för ar-
rangemanget. Nu ser man fram mot den tra-
ditionella mannekänguppvisningen i Älväng-
en den 11 april. Som vanligt anordnas den i 
samverkan med Manufakturen och Älväng-
ens Skor.                                 Lennart Mattsson

Påskfest hos 
SPF Alebygden

Valborgsfirande i Furulundsparken

Kulturskolan ute på turné
Elever och lärare från Ale Kulturskola på plats i Aroseniusskolans aula.
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ÄLVÄNGEN. Omvänd ordning mot tidigare år.
Förut har eleverna fått åka på konsert, den här gången kom Ale 

Kulturskola ut till respektive grundskola.
Prova-på-kvällen i Ale gymnasium arrangerades dock på tradi-

tionsenligt vis.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Pittoreska Moseldalen
6 dagar i Ellenz, Tyskland
Hotel-Gästehaus Fuhrmann

  
De vackra vinorterna Ellenz och 
Beilstein växer nästan samman 
över Moseldalen och är kända 
för sin Moselidyll. Här bor man 
på den sträcka där Moseldalen 
är som allra mest pittoresk och 
med sina slingrande kurvor fl yter 
genom ett landskap av vinter-
rasser, borgruiner och idylliska 
korsvirkesstäder. Hotellet ligger 
nere vid fl odkanten och blir den 
perfekta utgångspunkten för en 
mängd av upplevelser i ett av 
världens vackraste fl odlandskap. 
Från Ellenz går vandringslederna 
som tar er genom vinterrassernas 
frestelser.

Pris per person i dubbelrum 

från 2.249:-
Pris utan reskod från 2.549:-

Pristillägg: 
T.o.m. 26/4 og 

26/8-11/10: 450:-

• 5 övernattningar
• 5 x frukostbuffé
• 5 x kvällsbuffé

Ankomst: Söndagar t.o.m. 
28/10 2012. 

Hotel-Gästehaus Fuhrmann 

Weekend i Halmstad
3 dagar i centrum

Best Western Grand Hotel    
Halmstad är västkusten när det är som bäst med sin vackra och 
historiska stad och natur, där en av Sveriges största åar, Nissan 
rinner igenom. Fasaden på hotellet från 1905 vittnar om en viktig 
del av landets historia. 

Best Western Grand Hotel 

Pris per person i dubbelrum 

1.299:-
Pris utan reskod 1.449:- 

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x 2-rätters middag/buffé
• Trådlöst internet (wifi)

Ankomst: Fre-lör t.o.m. 9/6 och 
31/8-15/12 2012.  Valfri fl era 
helgdagar 2012 – ring & hör!

Extranatt inkl. frukost 
endast 499:- 

Förtrollande Schwerin
4 dagar i Nordtyskland

NH Schwerin   
Schwerin ligger vackert omgivet av både skog och sjö i ett av 
Nordtysklands mest idylliska områden. Här får man nästan allt 
serverat på ett silverfat: Kultur, natur, shopping och äventyr - det 
är bara att välja. 

Schloss Schwerin

Pris per person i dubbelrum 

1.799:-
Pris utan reskod 1.949:- 

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 2 x 3-rätters middag
• 1 x välkomstdrink
•  1 x entrébiljett till Schloss 

Schwerin

Ankomst: Valfri t.o.m. 20/12 2012. 

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 89:- 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


