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Nordtysklands 
praktstäder
 4 dagar i Gadebusch
Hotel Christinenhof ★★★

Ett litet paradis med 2000 glitt-
rande sjöar avgränsade med 
1700 km östersjökust – det 
är landskapet Mecklenburg-
Vorpommerns prakt. Hotel 
Christinenhof ligger i utkanten 
av den lilla medeltidsstaden 
Gadebusch, ca 225 km från 
den danska gränsen och 90 km 
från Rostock. Här bor man per-
fekt i förhållande till några av 
Nordtysklands största attrakt-
ioner: De praktfulla hansa-
städerna Lübeck och Wismar 
vid Östersjökusten samt törn-
rosaslottet i Schwerin.

Pris per person i dubbelrum

1.299:-
Pris utan reskod 1.449:-

Gadebusch

Från 1/10 inkl vistelsen en 
extra 3-rätters meny

 Ankomst: Valfri t.om. 19/12 
2012. 
 

Hotel Christinenhof 
1 barn 
5-8 år 
endast 

189:- 

Slott i Sachsen-Anhalt
4 dagar i Tyskland

★★★★  
Slottet blev renoverat 2001 och bjuder på modern komfort samtidigt 
som man har bevarat den traditionella slottselegansen och den 
historiska atmosfären som de adliga familjerna har berikat slottet 
med genom flera generationer.

Pris per person i dubbelrum 

1.499:-
Pris utan reskod 1.649:- 

Ankomst: Sön-mån t.o.m. 
17/12 2012.  

Weekend i Göteborg
3 dagar i centrum

Clarion Collection Hotel Odin ★★★★  
Göteborg har alltid haft en härlig storstads-
stämning över sig, och samtidigt ’go’ och trevlig. 
Strax vid centralstationen finner ni det 4-stjärniga Hotel Odin som 
ligger inom gångavstånd till många av stadens alla nöjen. 

Pris per person i minidubbelrum 

1.049:-
Pris utan reskod 1.149:- 

Ankomst: Fre t.o.m. 14/12 samt 
valfri 12-19/10, 21/10-2/11 och 
16-29/12 2012.  

inkl. frukost 
endast 599:- 

www.happydays.nu

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

NÖDINGE. I år uppmärksam-
mas både nationellt och inter-
nationellt att August Strind-
berg avled för 100 år sedan.

Fröken Julie (1888) är en av 
hans allra mest kända pjäser, 
vilken har satts upp över hela 
världen och dessutom blivit 
fi lmatiserad ett fl ertal gånger.

Ale Teaterförening inleder 
höstsäsongen onsdagen den 
26 september med en modern 
version av Fröken Julie i en 
uppsättning med Svenska 
Teatern/Stockholm.

Pjäsen handlar om Julie, kvinnan av 
börd och Jean, mannen av folket, som 
möts en midsommarafton i slottets 
kök. Julie, dottern i huset, och betjän-
ten Jean, dras till varandra samtidigt 
som de agerar i ett komplext spel om 
roller, position och makt med förö-
dande resultat.

Uppsättningen som gästar oss i 
höst är en uppdaterad version 
av Strindbergs fullständiga 
text som genom en varsam 
dramaturgisk bearbetning, 
bland annat har Kristin blivit 
Kristian, öppnat upp kraften i 
Strindbergs dramatik på nytt. 
En kraft som var radikal och 
kraftfull och bröt i många 
stycken mot den teatertradi-
tion som hade varit förhärs-
kande fram till sent 1800-tal. 
Nu ville Strindberg skapa en 
teater som gav en bild av det 
verkliga livet utanför teaterns 
scen och salong. Fröken Julie 
brukar ofta framställas som 
ett av de bästa exemplen på 
den nya teatern; det natura-
listiska dramat.

Denna version av Fröken 
Julie sattes upp första gången 
sommaren 2011 och repre-
senterade Sverige på den 
internationella teaterfestiva-
len i Erbil, i Kurdistan. Den 
har då och därefter låtit höra 
tala om sig som en av senare 
års mer intressanta produk-
tioner av Strindbergs drama.

Regissör är Björn Melan-
der och på scen ser vi skåde-
spelarna Camilla Nyberg, 
Andreas Rodenkirchen och 
Rolf Christianson.

Teaterföreningen i Ale 
och ABF Sydvästra Götaland 
hälsar alla välkomna till en 
spännande start på hösten. 

❐❐❐

ÄLVÄNGEN. Teatervinden är till-
baka på Repslagarmuseet igen.

På fredag är det premiär för 
Vilhelm Mobergs klassiker – 
Marknadsafton.

Publiken kan se fram emot en 
dryg timmes rolig och skratt-
fylld underhållning.

Marknadsafton är förmodligen Vilhelm 
Mobergs mest populära folklustspel. 
Teatervinden kommer att ge sin tolk-
ning genom att visa totalt sex föreställ-
ningar på Repslagarmuseet i Älvängen.

– Roligt att vara tillbaka på Garne-
vind igen. Vi trivs här, säger regissör 
Christel Olsson-Lindstrand.

Pengar, snålhet och kärlek är några av 
ingredienserna i denna teaterföreställ-
ning. Förvecklingar och diverse intriger 
är också att vänta.

– Man kan väl säga att kvinnans list 

Välkomna!

Sammys Äventyr 2
Söndag 30/9 kl 15

Hypnotisören
Söndag 30/9 kl 18
Onsdag 3/10 kl 19

Palme
Söndag 23/9 kl 18
Onsdag 26/9 kl 19

Entré 80kr 

3D

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se www.alefolketshus.se

Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96
E-post folkets.hus@telia.com

Biljetter finns nu även till 
”Trollflöjten” Fred 19 okt kl 19.

40-årsjubileum för världens 
största rockopera! Live på bio 
från NIA-arenan i Birmingham. 
Den legendariska rockoperan 
av Tim Rice och Andrew Lloyd 
Webber sätts i samband med 

jubileet upp i en speciell arena-
turnéversion. Detta blir en av de 

största och mest imponerande 
uppsättningarna av rockoperan.

Fredag 5 okt kl 20.30
Medborgarhuset, Alafors

Jesus Christ Superstar

Vilhelm Mobergs klassiker får nytt liv
– ”Marknadsafton” 
spelas i Älvängen

Strindbergsåret fi ras med Fröken Julie

En av August Strindbergs mest 
kända pjäser, Fröken Julie, visas i 
Ale gymnasium onsdagen den 26 
september.

På fredag är På fredag är 
det premiär för det premiär för 
Vilhelm Mobergs Vilhelm Mobergs 
klassiker ”Mark-klassiker ”Mark-
nadsafton” nadsafton” 
som tolkas av som tolkas av 
Teatervinden.Teatervinden.

övergår mannens förstånd, säger Chris-
tel.

Marknadsafton spelas fredag-söndag 
de två kommande helgerna. Biljetter 

finns att köpa på Repslagarmuseet, på 
Ale bibliotek eller direkt vid entrén.

JONAS ANDERSSON


