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Weekend i Karlskrona
3 dagar i centrum

Clarion Collection Hotel Carlscrona ★★★★

Örlogsstaden Karlskrona, en av kustens vackraste platser med 
över 30 öar och holmar i Blekinge skärgård – här ligger hotellet 
med gångavstånd till centrum.

Ankomst: Fredagar t.o.m. 14/12 2012.
Endast slutstädning. 

Pris per person i dubbelrum

1.049:-
Pris utan reskod 1.199:-

GLASRIKET – KOSTA: 
71 KM.

endast 499:- 

Upptäck Brandenburg
3 dagar i Tyskland

’Staden i floden’ – så beskrivs Brandenburg an der Havel. Den ligger 
också omgiven av floden Havel och med en mängd kanaler samt 
större och mindre sjöar. Här kan du bl.a. uppleva staden Potsdam 
(55 km), Berlin (87 km) och slottet Oranienburg (88 km).

Pris per person i dubbelrum 

1.049:-
Pris utan reskod 1.199:- 

Ankomst: Valfri t.o.m. 20/12 
2012 samt 2/1-30/5 2013. 

Upplev Güstrow
 3 dagar i Nordtyskland

★★★

Güstrow, även sedan 2006 
kallat för Barlachstadt efter 
konstnären Ernst Barlach, 
söder om Rostock är en prakt-
full och spännande stad i det 
forna Östtyskland. Upplev även 
hansastaden Rostock (42 km) 
och Wismar (88 km). Hotellet 
ligger i utkanten av Güstrow, 
bredvid ett tropiskt bastu- och 
badland samt stadens natur- 
och upplevelsepark där man 
kan komma nära inpå vargarna 
och gå under vattnet genom 
tunneln. 

Ankomst: Valfri t.o.m. 20/12 
2012 samt 3/1-5/6 2013. 

Pris per person i dubbelrum

899:-
Pris utan reskod 1.049:-

drycker

endast 1.299:-

endast 1.749:- 

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

76 medlemmar i SPF 
Alebygden samlades för att 
njuta av fransk musik och 
mat. För underhållningen 
svarade Ida Andersson, 
som nyligen vikarierade som 
kantor i Nödinge. Hon tol-
kade Edith Piaf och berät-
tade om sångerskans tragiska 
liv.

Ida Andersson har en fan-
tastisk röst och hon ackom-
panjerades förtjänstfullt av 
Lowe Pettersson. Publiken 
uppskattade framträdandet 
till fullo och applåderna var 
långa.  Festkommittén med 
Ingelore Lindahl i spetsen 
bjöd sedan på quiche lor-
raine med tillbehör. Barbro 
Sjöberg hade fixat fantas-
tiska korgar till lotteriet.

Nästa fest blir julbordet, 
som i år avnjuts på Matglädje 
i Nol den 23 november.

Lennart Mattsson

Fransk afton hos 
SPF Alebygden

NÖDINGE. Våren 2012 tur-
nerade föreställningen Tim-
marna med Rita i ett samar-
bete mellan Aftonstjärnan 
och Folkteatern. Föreställ-
ningen, som hade premiär 
redan 2001, har hittills spe-
lats närmare 300 gånger.

På scen syns Kim Lantz 
som litteraturprofessorn 
Frank och Camilla Hans-
son som damfrisörskan Rita. 
Måndagen den 15 oktober 
är det dags för Aleborna att 
följa Rita och Frank på hem-
maplan.

Förutom Folkteaterns 
välkända skådespelare med-
verkar ungdomar från Nol-
Alafors Kulturföreningen i 
kvällens föreställning. Tre 
ungdomar från Pelartea-
tern kommer att förstärka 
uppsättningen. Det är Sofie 
Arnkil, Richard Borde-
fjord och Siri Leifsdot-
ter som vi får se på scenen. 
Teaterföreningen i Ale fick 
frågan från Folkteatern 
om några unga skådespelare 
ville vara med i uppsätt-
ningen i Ale och Pelartea-
terns aktiva medlemmar var 
inte sena att nappa på erbju-
dandet.

Rita är 33 år, arbetar på en 
damfrisering och är gift med 
Dennis som är elektriker. 
Alla, det vill säga Dennis och 
familjen, förväntar sig att 
hon skall bli med barn och 

drömma om eget hus precis 
som sin lillasyster. Och så 
hade det kanske blivit om 
inte… Om hon inte ”fått för 
sig att hon ville ha mer att 
välja på än åtta nya ölsorter, 
två fotbollslag, smör eller 
margarin, en taskig skola 
eller en ännu taskigare, ett 
dåligt arbete eller arbetslös-
het”. Hon vill växa, hitta sig 
själv, lära sig tala och tänka - 
lära sig kräva mer av livet.

Då anmäler sig till en 
kvällskurs i litteratur och 

får en något 
alkoholi-
serad uni-

versitetslärare, Frank, som 
handledare. Tillsammans 
med denne misslyckade 
poet (enligt honom själv) 
och cyniker (enligt exfrun) 
gör Rita en svindlande och 
krokig resa inne på Franks 
arbetsrum. Rita till språket 
och självkänslan. Frank till 
verkligheten och konsten att 
älska.

Timmarna med Rita är 
regisserad av Kim Lantz.

Teaterföreningen i Ale 
och ABF Sydvästra Götaland 
står bakom kvällens arrang-
emang.

❐❐❐

Timmarna med Rita kommer till Nödinge

Måndagen den 15 oktober visas teaterföreställningen ”Timmarna med Rita” i Ale gymna-
sium.     Foto: Richard Hansson

80 personer hade 
kommit till kulturträffen i 
PRO Ale Norras regi som 
denna gång var förlagd till 
Älvängens Folkets Hus, 
för att spisa musik och 
god mat.

Borden stod dukade 
och det serverades en 
god sallad, bröd och 
dricka, och därefter kaffe 
och kaka. För musiken 
stod Begonia Jazz Band 
med Kent Larsson som 
eminent kapellmästare 
och det svängde verkli-
gen skönt. En trivsam 
eftermiddag med mycket 
applåder och golvstamp, 
vi kände oss som unga på 
nytt. Därefter var det lot-
teridragning, med många 
fina vinster.
Torsdagen den 18 oktober 
blir det friskvårdsträff i 
Skepplanda Bygdegård. 
Då kommer populära 
Senior Shop och visar 
höst- och vinterkollektio-
nen 2012. 

Eva & Kent Carlsson

En kulturfest med 
svängig musik

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 säljes på följande platser: 
Nödinge bibliotek, Allans bokhandel, 
Medborgarhusets kassa från kl 19.

Mozarts sista opera är en saga där 
ljus, mörker, kärlekens och musikens 

kraft står i centrum. Regissören 
Ole Anders Tandberg har tidigare 

satt upp Mozarts Così fan tutte och 
Figaros bröllop på Kungliga Operan.

Fredag 19 okt kl 19.00
Medborgarhuset, Alafors

Lägg till matbiljett för 120:-

Trollflöjten
Från Stockholms Operan

Direktsändningar från 
Metropolitan New York:

Lörd. 27 okt kl 19
   ”Otello” Giuseppe Verdi
Lörd. 10 nov kl 19 
   ”Stormen” Thomas Ades
Lörd. 8 dec kl 19
  ”Maskeradbalen” Giuseppe Verdi
Lörd. 15 dec kl 19
  ”Aida” Giuseppe Verdi

200:-

Välkomna!

A 7 hour Difference
Fredag 12/10 kl 19

Entré 80kr • Världspremiär!

Hope Springs
Söndag 14/10 kl 18
Onsdag 17/10 kl 19

Entré 80kr

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors
0702-65 66 70 • Biodagar 0303-33 03 96

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se


