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Slott, Disneyland 
& Paris!
6 dagar i Sancy, Frankrike
 
Chateau de Sancy ★★★  
Slottet ligger i den nordfranska 
landsbyn Sancy utanför Paris vid 
landsbykyrkan. Slottets restau-
rang är nämnd i Michelin-guiden 
2011 och har egna ridbanor med 
möjlighet för en ridtur i de vackra, 
lantliga omgivningarna. Slottet 
råder över 5 hektar skogsom-
råde, pool, tennisbana, solterrass 
och en vacker slottspark. Besök 
Disneyland Paris magiska värld (18 
km) eller Paris. Området omkring 
slottet är speciellt känt för sin 
goda brieost och gränsar dess-
utom till distriktet Champagne. 

Pris per person i dubbelrum 

3.399:-
Pris utan reskod 3.699:-

Ankomst: Valfri 15/6-26/8 2012. 
OBS: Turistskatt på 1 EUR per person/dygn.

1 barn 
6-14 år 

½ priset 

Chateau de Sancy

Idyll vid Kappeln
4 dagar i Nordtyskland

 ★★★  
Hotellet ligger i utkanten av Kappeln. Slappna av med god mat i en 
rofylld atmosfär eller boka en spabehandling på hotellet. Hotellet 
ligger 200 m från fjorden Slien och den idylliska marinan. Det går 
vandringsstigar in till centrum med butiker. 

Pris per person i dubbelrum 

1.399:-

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

 
endast 1.199:- 

Sommar i Sundsvall
6 dagar på hot ell i centrum

Clarion Collection Hotel Grand 
Hotell vid centrum, stationen och tor-
get med caféer. Shoppa i Norrlands 
största innerstadsgalleria IN och 
upplev Härnösand och Höga kusten! 

Pris per person i dubbelrum 

2.449:-

salladsbar

Ankomst: 
Valfri 
15/6-26/8 
2012.  

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

Weekend 
endast 999:- 

BESTÄLL NU PÅ:
Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren
 Torget 2,   442 31 Kungälv    

0303-109 70, www.farshatt.se
 

Giftassugen?
Drömmer du om att stå inför altaret i pingst? 
Öka dina chanser genom att komma hit och 
bli hänryckt fredagen den 25 maj. Mat, dryck, 
musik och trevligt sällskap utlovas. Men fria 
får du göra själv.

På scen: Global Veejays
På lilla scenen: Schlagerbaren i Fontin
DJ: Allas vår Tompa

Entré inkl. buffé: 225 kr
Biljetterna släpps fredag 18 maj

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

Varmt välkommen!

www.magnusuggla.nu     www.livenation.se     www.nojet.se

Fredag 24/8 Stenungsund
Stenungsbaden Concert Arena

Biljetter: Ticnet.se 077-170 70 70, via ATG- och Ticnetombud 
samt Stenungsunds Turistbyrå 0303-83327

SUPPORT: 

NÖDINGE. En välsma-
kande blandning.

Idén med att sätta 
samman en teaterfö-
reställning utifrån tidi-
gare kända manus blev 
en succé.

I måndags presen-
terade esteteleverna i 
årskurs 2 i Ale gymna-
sium sitt projektarbete.

”Sprit, kakor och meningen 
med livet” var rubriken för 
estetelevernas vårföreställ-
ning som hade premiär i tea-
tersalongen i måndags. Totalt 
gavs tre föreställningar.

– Det är ett hopkok av verk 
från kända manusförfattare. 
Det fanns ingen enskild pjäs 
som passade fullt ut på skå-
despelarna och då valde vi att 
göra så här, förklarar regissör 

Jenny Andersson.
En handbok i levnads-

konst spelar en central roll 
i föreställningen. Sex män-
niskor med varierande bak-
grund och skilda drömmar 
strålar samman på en bok-
cirkel. Det är tankeväckan-
de och roligt på samma gång.

– Vad är meningen med 
livet? Är det kärlek och jobb? 
Det finns nog inget enkelt 
svar på dessa frågor. Vi ville 
få publiken att se utanför det 
som uppfattas som dagens 
norm i samhället, säger Jenny 
Andersson.

När började repetitio-
nerna?

– Vi drog igång projek-
tet direkt efter sportlovet 
och sedan har föreställning-
en sakta men säkert vuxit 
fram, berättar Veronica Sai-

petsanti, en av sex skådespe-
lare på scenen.

Tankeväckande teater i Ale gymnasium

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Veronica Saipetsanti, Mimmi Törnell, Marcus Högberg, Ylva Lind, Mimmi Törnell, Jenny Andersson (regissör), och Pernilla 
Blomberg presenterade ”Sprit, kakor och meningen med livet”.

Mimmi Törnell gestaltade gymnasieläraren Mimmi med den 
äran.


