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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
 Torget 2,   442 31 Kungälv    

0303-109 70, www.farshatt.se
 

Sköna maj 
välkommen!

Fredagen den 27:e är det dags att säga tack 
och farväl till april 2012. Välkommen hit och 
träffa nya vänner inför en lång skön sommar.

På scen: Club Dj Martin
På lilla scenen: Schlagerbaren i Fontin
DJ: Allas vår Tompa

Entré inkl. buffé: 225 kr
Biljetterna släpps fredag 20 april

Efterinsläpp från kl. 21.00: 125 kr
Åldersgräns: 20 år

Varmt välkommen!

ÄLVÄNGEN. Visan står i 
centrum på Repslagarmu-
seets sista musikcafé för 
säsongen. De som älskar 
visor har en helkväll att se 
fram emot nu på lördag. 

Först ut har vi den unge 
Lukas Stark med egna tolk-
ningar och nyskapande ar-
rangemang. 

Efter Lukas får vi möta 
Visduon Rao som på sitt 

mycket egna speciella sätt 
färgar musik med klanger och 
skapar en unik poetisk atmos-
fär. Detta gör Rao unik bland 
landets visgrupper.

Lucas Stark föddes 1976 
i Stockholm. Han är i dag, 
sedan 10 år tillbaka, en flitigt 
turnerande vissångare både i 
Sverige och i Norden. Han 
uppträder både ensam och 
tillsammans med andra kol-

legor eller 
kompmusi-
ker i olika 
konstellatio-
ner.

Tack vare 
sina egna 
tolkningar 
och sin stora 
scennärva-
ro, samt ny-
skapande ar-
rangemang, 
har Lucas 
Stark blivit 
en uppskat-
tad artist 
på visfes-
tivaler och 
konsertsce-
ner. Under 
åren har han 
spelat för 
en bred och 
varierande 
publik. Han 
har bland 
annat be-
lönats med 
Taubesti-
pendiet, Ulf-
Peder Ol-
rog-stipen-
diet, Seger-
stipendiet, 
Konstnärs-
nämndens 
arbetssti-
pendium och 
blev 2009 
invald som 
ledamot i 
den Svenska 

Visakademien.  Lucas Stark 
har givit ut ett flertal skivor 
och medverkat både i radio 
och TV genom åren.

Visduon
Rao består av Leif Gun-
narson och Jan Knevel. De 
framför ”Visor på väg”. 

Leif Gunnarsson är född 
och uppvuxen i Kungälv. Han 
har genomgått musikstudier 
vid musikhögskolan i Göte-
borg. Leif har turnerat runt 
en hel del med olika musik-
grupper och han behärskar 
ett flertal instrument. Han 
spelar till exempel trumpet, 
bas, banjo och gitarr samt 
sjunger, komponerar musik 
och skriver egna texter.

Jaap Knevel kommer från 
Holland. Efter musikstudi-
er och jobb som vissångare 
kom han till Sverige 1974. 

Han blev tvungen att lära sig 
ett nytt språk och lyckades så 
bra att 1998 vann han Sve-
riges Radios Taubetävling i 
Göteborg samt kom på andra 
plats i riksfinalen.

Jaap har fått flera stipen-
dier, bland annat från Konst-
närsnämnden i Sverige och i 
Kungälvs kommun. Jaap skri-
ver egna vistexter och egen 
musik.

Jaap Knevel och Leif 
Gunnarsson bjuder oss på 
eget material, samt Fröding, 
Ferlin, Bellman och mycket 
mer. Raos musikalisk humor, 
deras sätt att färga musik med 
klanger och skapa en poetisk 
atmosfär bidrar till att publi-
ken utlovas en underbar vis-
upplevelse.

❐❐❐

Musikcafé på RepslagarmuseetMusikcafé på Repslagarmuseet
– En helkväll med visor utlovas

Vissångaren Lucas Stark uppträder på vårens sista musikca-Vissångaren Lucas Stark uppträder på vårens sista musikca-
fé på Repslagarmuseet i Älvängen.fé på Repslagarmuseet i Älvängen.
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My Rundqvist visar alster i keramik och 
duon Lisbeth Nilsson Angervik/Roland 
Angervik har vernissage för sin gemen-
samma konstutställning på Glasbruks-
museet i Surte nu på söndag. Utställ-
ningen pågår till och med den 13 maj.

Dags för vernissage 
på Glasbruksmuseet
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