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STARRKÄRR. På söndag 
är det dags igen.

Starrkärrs bygdegård 
är skådeplatsen för 
”Skratta & Sjung”.

Dragplåstret utgörs 
av Refräng & Co.

Fullsatt och festligt. Så 
brukar det vara när Skratta 
& Sjung drar in i Starrkärrs 
bygdegård. Det finns alla 
förutsättningar och tro att 
publiken strömmar till den 
här gången också. För under-
hållningen svarar Refräng & 
Co från Kungälv.

– Det är en duo bestå-
ende av Kent Jonasson och 
Gunilla Hansen. Jag vet att 
de är populära även på den 
här sidan älven. I somras 
var jag med och anordnade 

Musik & Picknick i Alvhem 
där vi hade besök av Refräng 
& Co. Det var mycket upp-

skattat och 
en del av den 
p u b l i k e n 
lär säkert 
dyka upp i 
S t a r r k ä r r 

på söndag, säger Lennart 
Thorstensson som i vanlig 
ordning kommer att agera 
programvärd och allsångsle-
dare.

– En och annan historia 
lär det väl också bli så att vi 
lever upp till epitetet Skratta 
& Sjung, säger Thorstens-

son.
Något förköp kommer 

inte att ske den här gången 
utan biljett löses direkt vid 
entrén. I pausen utlovar 
arrangören kaffe med dopp.

JONAS ANDERSSON

Refräng & Co till Starrkärr

ÄLVÄNGEN. Ett annorlunda Musikcafé, med premiär av Repslagarmuseets 
nya satsning Öppen scen, blir det onsdagen den 24 oktober. Du som har en 

talang och vill visa den, har nu 
chansen. Scenen är din för ett 
kortare framträdande.

Det kan vara allt ifrån sång, 
musik, trolleri, akrobatik med 
mera. Vill du delta, bör du 
anmäla dig snarast till Repsla-
garmuseet. 17 oktober är sista 
anmälningsdagen.

Kvällens ordinarie upp-
trädande står Blåsorkestern 
Larmet för, med Kent Carls-
son som solist. Christer 
Paulsson medverkar och 
framför låtar ni minns och kan 
sjunga med i.

Christer Paulsson har varit 
professionell multimusikant 
sedan 1970. Han spelar en 
mängd instrument såsom 
dragspel, gitarr, flöjt, saxofon, 
synthesizer och har medver-
kat i rockband, revyer, dans-
orkestrar. De senaste 22 åren 
har han turnerat landet runt i 
folkparker, på festivaler och så 
vidare. Han har belönats med 
Göteborgs Stads kultursti-
pendium och Sami:s kultur-
stipendium.

Artisterna i öppen scen 
publiceras på museets webb-
sida efter den 17 okto-
ber. Kvällens entré är helt 
gratis, och kaffe med dopp 
finns som vanligt att köpa i 
pausen. Räkna med att kväl-
len blir lite längre än vanligt. 
Varmt välkomna!

❐❐❐

Musikcafé med Öppen scen

Semester i 
Nordtyskland
4 dagar i Langen Brütz
Landhaus Bondzio ★★★  
I denna lantliga idyll ligger hotel-
let nära Schwerin (15 km) på 
östsidan av den stora, vackra 
Schwerinersjön och inte långt 
från sjön Cambser, där man kan 
bada om sommaren. Här har ni 
möjlighet till några avslappnande 
semesterdagar omgett med natur 
och lugn i slottens landskap 
Mecklenburg-Vorpommern där 
det finns många spännande ut-
flyktsmål. Ni kan bl.a. åka på även-
tyr i Mecklenburg-Vorpommerns 
vackra landskap och uppleva alla 
stämningsfulla gamla städer och 
praktslott.

Pris per person i dubbelrum 

1.249:-
Pris utan reskod 1.399:- 

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 21/12 2012 
samt 3/1-29/5 2013. 

      Landhaus Bondzio

Weekend i Malmö
3 dagar på centrumhot ell

★★★

Malmö är både vackert och har 
ett enormt shoppingutbud – 
som t.ex. Triangeln (3 km) med 
78 butiker!. 

Pris per person i dubbelrum

949:-

ankomst

Ankomst: Fredagar t.o.m. 
14/12 samt 11/1-14/6 2013. 
Valfri 12-26/10, 16-31/12 
2012 och i utvalda perioder 
även helg-dagar 2013. 

2 barn
6-14 år 

½ priset 

 
endast  449:- 

Dejlige Köpenhamn!
3 dagar i centrum

First Hotel Østerport ★★★ 
På detta hotell har du några av huvudstadens största upplevelser 
och sevärdheter i närheten. Världsberömda Den Lille Havfrue, 
Langelinie, Kastellet, Amalienborg, nöjesparken Tivoli och 
självklart Ströget där man kan slappna av med en kall öl och fika 
eller shoppa i butikerna.’.                        Inkluderar endast slutstädning.

Pris per person i dubbelrum

1.099:-

 
Kom ihåg

Julmarknad i Tivoli: 2,7 km.

   
Ankomst: 
Valfri t.o.m. 21/6 2013. 

2 barn
6-14 år 

½ priset 

www.happydays.nu
BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren Välkomna!

Hope Springs
Onsdag 17/10 kl 19

Entré 80kr

Äta sova dö
Söndag 21/10 kl 18
Tisdag 23/10 kl 19

Entré 80kr • Barntillåten

Hotell Transylvania
Söndag 28/10 kl 15
Onsdag 31/10 kl 15

Entré 60kr • Matiné

Bitchkram - 28/10 & 31/10
Bond Skyfall - 4/11 & 7/11

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

3D

På söndag arrangeras Skratta & Sjung i Starrkärrs bygdegård. Programvärden Lennart 
Thorstensson kommer att ha sällskap på scenen av Refräng & Co (Kent Jonasson och Gunilla 
Hansen), som inriktar sig på populärmusik från förr. Bilden är från i somras då trion var 
samlad på Musik & Picknick i Alvhem.

Christer Paulsson medver-Christer Paulsson medver-
kar på Repslagarmuseets kar på Repslagarmuseets 
Musikcafé, onsdagen den 24 Musikcafé, onsdagen den 24 
oktober.oktober.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:-

Nasse hittar en stol
Familjeföreställning

Lördag 3 nov kl 14.00


