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Sommar på Djursland
3 dagar i Danmark
 
Hotel Fuglsøcentret 
Hotellet ligger mitt i den danska 
nationalparken Mols Bjerge med 
vacker utsikt över området och 
bara 1 km från Fuglsø Strand och 
ett av de finaste naturområdena 
som Danmark har att erbjuda – 
särskilt om ni promenerar längs de 
märkta vandringstigar och skogs-
vägar. Förutom den storslående 
naturen bjuder Djursland även 
på sevärdheter och nöjen – t.ex. 
Djurs Sommerland, Ebeltoft med 
idylliska, krokiga gator mellan de 
låga korsvirkeshusen i den gamla 
stadsdelen, Ree Park – zoologisk 
trädgård med Land Rover-safari 
eller djurparken Kolind med bl.a. 
björn och varg. 

Pris per person i dubbelrum 

999:-
Pris utan reskod 1.149:-

med badmintonbanor m.m.

 
Ankomst: Valfri 14/6-25/8 2012.  

Hotel Fuglsøcentret 

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

Designhotell i Vicenza
8 dagar i Creazzo, Italien

Hotel Vergilius ★★★★  
I lilla Creazzo utanför Vicenza, bor ni lyxigt och prestigefyllt på hotell 
med 1300 m2 spaavdelning, utomhuspool, service, gästfrihet och 
komfort; inrett och inspirerat av tradition, västerländskt, zen och 
har vacker konst. Upplev Vicenza, Verona och Venedig! 

Pris per person i dubbelrum 

2.299:-

Ankomst: Valfri 
t.o.m. 25/10 2012. 
OBS: Turistskatt på 1-5 EUR 
per person/dygn.

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

Potsdam
4 dagar i Tyskland

����

William Shakespeares “En midsommarnattsdröm” är som en direkt 
beskrivelse av Potsdams romantiska skönhet. Vid sjön Templiner, 
med en fantastisk utsikt, ligger ert hotell. Besök Sanssouci Park 
och Sanssouci Palatset, Potsdam eller tåget (800 m) till Berlin. 

Pris per person i dubbelrum 

1.699:-
Pris utan reskod 1.849:-

Ankomst: Fre t.o.m. 15/6 och 
31/8-14/12 samt valfri 20/6-
28/8 2012.

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

eller ring  

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

Alekuriren

0320-87003

SEMESTERRESOR
Taubespelen, Ängön 15/7  895:-
Cinderella 2d 18/6, 13/8 595:-
Inlandsban/Hurtigrut 9d 1/7  10290:-
Nordkap-Lofoten 11d 4/7       14390:-
Hurtigruten-Geiranger 10/7   5670:-
Åland 4d 16/7            3990:-
Atlantkustvägen 5d 20/7 6495:-
Åländska Skärgården 4d 8/8  4370:-
Bornholm 3d  1/8          3290:-
Vättern Runt 2d 26/6, 31/7   2590:-
Stockholm Hemslöjden 
100 år 3d 8/6, 16/6  2750:-
Gotland 4d 23/7               4475:-
Stockholms skärgård  
24/7, 5/8        4890:-
Stockholm ”på egen hand” 4d 2795:-
Sv Hurtigr./Ostkusten 3d 28/7    3580:-
Rügen-Usedom 4d 14/7           3490:-

Gilla oss på facebook
Påstign. i Kungsbacka & Gbg, Borås mfl
Beställ broschyr! Gilla oss på facebook

Tel: 0320-87003
 www.brunossons.com

Söndagen den 10 juni på 
Klintens Loge i Prässebo 
ställer Jessica Randén ut 
ett urval fotografier med 
naturmotiv från Prässebo. 
Utställningsidén uppkom 
efter att Jessica låtit trycka 
en bok till familjen med titeln 
“Ögonblick av paradis och 
stunder på jorden”. Boken 
är en hyllning till naturen 
och dess skapare och foto-
grafierna kompletteras med 
dikter av klassiska poeter, 
visdomsord, citat samt 
utdrag ur böner och psalm-
verser. 

Under dagen visas boken 
som bildspel till musik till-
sammans med ett 100-tal 
tryckta bilder. Det blir kaffe-
servering och försäljning av 
digitala bilder. 

Ögonblick 
av paradis

UPPHÄRAD. Grabbarna 
i hårdrocksbandet Raw-
burt är inte så farliga 
som de ser ut.

De turas om att fylla 
på kaffetermosen inför 
varje rep och det andra 
skivsläppet firades med 
”releasekorv”.

Nu på lördag den 2 
juni spelar de på pub-
kvällen på Torpets Rock 
Club.

Historien om rockbandet 
Rawburt börjar i en omgjord 
svinstia på en åker i Halland. 
Året var 2008.

I själva verket var det 
en återförening av bandet 
Human Race, som startades 
för över tio år sedan. De släpp-
te tre skivor och var bara en 
hårsmodd ifrån en spelning i 
Japan. Efter att ha snubblat 
på målsnöret föll bandet isär 
och det var inte förrän 2008 
som tre av de forna medlem-
marna återförenades med 
gitarristen Robert Hans-
son i spetsen. Även trummi-
sen Jörgen Tjusling, som är 
bosatt i Alafors, bestämde sig 
för att hoppa på tåget. 

– Vi hade hittat ett ställe 
mitt ute på den halländska 
landsbygden, en svinstia som 
byggts om till studio. Vi åkte 
ner över en helg bara för att 
ha kul och spela så det stod 
härliga till, säger Robert och 
Jörgen tillägger:

– Det var rena terapin för 
Robban som hade längtat 
efter att återuppta bandet.

Det blev startskottet för 
den nya banduppsättningen 
som kallar sig Rawburt, efter 
dess grundare.

Influenserna kommer från 
såväl Ozzy Osbourne, Zakk 
Wylde och Pantera som Jorn 
Lande, Nevermore och Lam-
bretta.

Den 1 maj släppte de sitt 
andra album ”Musketeer”, ett 

skivsläpp som fick ett blyg-
samt firande i form av ”rele-
asekorv” hemma hos Robert. 

På frammarsch
Tidigare i år har de bland 
annat spelat på Göteborg 
Rockfest på Parken och nu 
på lördag den 2 juni har det 
blivit dags att rigga scenen 
igen, denna gång på Torpets 
Rock Club i Upphärad. 

Något som startade som 
en rockfest i trädgården för 
tre år sedan har nu utvecklats 
till en rockklubb med pub-
kvällar och en årlig festival. 
Trots det lantliga läget norr 
om både Nygård och Prässe-
bo har evenemangen tidiga-
re dragit en hel del besökare.  

Att världskända band som 
Amaranthe och Sparzanza 
gästar årets festival den 18 
augusti skvallrar om att ar-
rangören Moje har hittat 
ett lyckat koncept hemma på 
gården. 

Även för killarna i Raw-
burt fortsätter framgångar-
na och när hårdrocksprofilen 
Janne Stark till hösten ger 

Rivig pubkväll med Rawburt
– På lördag intar de scenen på Torpets Rock Club

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Hårdrocksbandet Rawburt består av Robert Hansson, gitarr, Jörgen Raneström, bas, Jörgen 
Tjusling, trummor och Stefano Marchesini, sång.

ut tredje upplagan av sam-
lings-cd:n The encyklopedia 
of rock kommer en av låtarna 
vara från deras senaste skiva. 

Dessutom planerar de nu 
att släppa ännu ett album 
innan året är slut, om de 
hinner.

– Vi tar inte oss själva på 

alltför stort allvar. Vi börja-
de spela för att vi tyckte det 
var roligt och det är av samma 
anledning som vi fortsätter, 
säger Jörgen Tjusling. 

Jörgen Tjusling och Robert Hansson tittade in på Alekuriren 
för en kopp kaffe och musikprat.


