
alekuriren  |   nummer 15  |   vecka 16  |   2012NÖJE22

Vackra Stockholm
3 dagar i centrum

First Hotel Amaranten ★★★★

Mitt bland Stockholms alla fina 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:-

 

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

1 barn 
6-13 år 

½ priset

Friska dagar i Wittensee
4 dagar i Schles wig-Holstein, Tyskland

Hotel Wittensee ★★★

Hotellet ligger i natursköna 
omgivningar nära en av 
Nordtysklands vackraste sjö-
ar Wittensee.

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

Pris per person i dubbelrum

från 1.649:-
T.o.m. 30/4: 50:-  |  1/6-30/9: 100:-

seet i Hedeby

2 barn 
6-13 år 

½ priset

Pris per person i dubbelrum 

3.549:-
Pris utan reskod 3.849:- 

Sommar i Norges fjäll
6 dagar i Svingvoll
Skeikampen Resort
Slappna av och njut av den 
friska fjälluften i gränslandet 
mellan de höga bergen och 
Gudbrandsdalens skogar. Här 
ligger resortet idylliskt vid ber-
gets fot som en traditionsrik 
välplacerad bas för att uppleva 
alla de aktivitetsmöjligheterna 
som finns i fjällen. Ni kan t.ex. 
ta en trekking- eller cykeltur 
eller spela golf på en av de högst 
placerade banorna i Norge (900 
m.ö.h.) med en imponerande 
utsikt över högfjällen. Kör t.ex. 
en tur till Lillehammer (35 km), 
där upplevelserna står på kö. 
Upplev också den natursköna 
Peer Gynt-vägen! 

Ankomst: 
Söndagar 17/6-23/9 2012. 

 

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

Skeikampen Resort

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

NÖDINGE. Charlie Chaplin lämnar 
ingen oberörd. I GöteborgsOpe-
rans uppsättning möter vi honom 
i en mängd olika situationer i en 
föreställning av Leo Cullborg med 
musik av Charlie Chaplin. Ons-
dagen den 18 april är det dags att 
bänka sig i teatersalongen i Nödinge 
för en helkväll.

En vacker höstdag 1952 lämnar 
Queen Elisabeth New Yorks hamn. 
Ensam på akterdäcket står en ele-
gant klädd herre och ser den väldiga 
staden försvinna i soldiset. Hans 
namn är Charlie Chaplin.

Han funderar över allt som hänt 
sedan han kom till möjligheternas 
land för 40 år sedan. Då var han en 
okänd engelsk vaudeville-artist, nu 
vet hela världen vem han är. Däre-
mot skulle få känna igen honom där 
han står; utan plommonstop, käpp 
eller för stora skor, och framför allt 
utan sin lilla mustasch.

Vem var då denne Charlie Chap-
lin? Samtidigt som miljoner världen 
över älskade honom, hatades han av 
andra. Kanske därför att han i hela 
sitt konstnärskap utmanade makten 
och dumheten. Hans vapen var 

skrattet och löjet och detta fick till 
följd att Chaplin skaffade sig fiender 
av dignitet; Adolf Hitler, J. Edgar 
Hoover och Joseph McCarthy var 
några av dem.

Med hjälp av Chaplins egna fan-
tasifulla grepp, och inte minst hans 
egen musik, berättar GöteborgsO-
perans Skövdescen hans historia. 
Deras Chaplin tar oss med till så vitt 
skilda händelser som Hitlers födelse, 
en kväll på Music Hall och Wall 
Street-kraschen, som av Chaplin 
skildras som dansnummer. Vi får 
se hur man tar kål på en högtalare 
med hjälp av en fiol och bevittna hur 
romantiken spirar mellan Chaplin 
och atlantångarens damorkester – 
The Adorable Trio.

Leo Cullborg förklarar sin upp-
sättning med orden: Har då Charlie 
Chaplin något att säga oss i dag, för-
utom att locka till skratt? Han manar 
oss till ständigt uppror mot makt, 
dumhet och översitteri!

Teaterföreningen i Ale och ABF 
hälsar alla välkomna till vårens sista 
föreställning.

❐❐❐

GöteborgsOperan ger musikalföreställningGöteborgsOperan ger musikalföreställning

– Charlie Chaplin kommer till Nödinge

GöteborgsOperans Skövdescen berättar Charlie Chaplins historia i Ale gym-
nasiums teatersalong nu på onsdag.

G Ö T E B O R G  –  F R E D E R I K S H A V N

Resa + kockens tips

99:-*fr

Läs mer och boka på stenaline.se 
eller 031-704 00 00. Bokningsavgift 
tillkommer vid personlig service.

Så mycket för så lite! Hela 
programmet hittar du på 
stenaline.se/danmarkoverdagen

*Gäller Stena Danica avg. kl 09.00
helgfri måndag–fredag i perioden 
2/1–21/6 och 20/8–28/12 2012. 
Tips från kocken avser 27/4.

Missa inte smaksensationerna 
fredagen den 27 april! Då får vi 
besök av Sofi a Bodovic Olsson, 
som är kock på nyöppnade 
Clarion Hotel Post i Göteborg. 
Hon bjuder på smakprover 
och expertråd om våra 
svenska vårprimörer.

Tips från 
kocken!
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