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Bilen 0:-på kryssen(ord pris 995:-)

GÖTEBORG – KIEL

*Tysklandskryss, i priset ingår: Båtresa Göteborg–Kiel t/r med bil, med vändande båt, 2-bäddshytt med över- och underbädd utan havsutsikt. Priset gäller vid 2 pers i hytten. Enkelhytt och övriga hyttkategorier ordinarie tillägg. Begränsat antal platser. Gäller t o m 28/12 2012. Erbjudandekod GRATISBIL.

Upplev Tysklands 
magiska julmarknader! 
Tyskarna är mästare på julmarknader. 
Glittrigt stämningsfullt och traditionellt. 
Kombinera hög mysfaktor och lönsam 
shopping i t ex Kiel, Lübeck eller Hamburg! 

Hitta fl er tips och boka ”A Ferry Christmas” på stenaline.se eller ring 031-704 00 00. 
Bokningsavgift tillkommer vid personlig service. Du kan också kontakta din resebyrå.

Njut av julbord
all-inclusive till havs!
Nu dukar vi fram julens läckerheter, 
tillagade av våra duktiga kockar ombord. 
Premiär 9/11. Julbord all-inclusive inkl 
vin, öl, läsk och kaffe fr 410:-/person.

Från

410:-
Ta med bilen på 
Tysklandskryssen!
Nu tar du med bilen för 0:- (ord pris 995:-). 
Smygstarta julen med en Tysklandskryss: 
2 kvällar ombord och 1 heldag i Tyskland 
fr 699:-/person*. Erbjudandekod GRATISBIL.

Bilen

0:-
Julshoppa billigare 
ombord och i Tyskland!
På stenalineshopping.se jämför du priser ombord 
och i land. Du får mer för pengarna utomlands 
också, tack vare den starka svenska kronan.

Upp till

50%

We wish you a 
Ferry Christmas!

NÖDINGE. Ronny Eriks-
son kommer tillbaka till 
Nödinge nu på torsdag 
för ännu en underfun-
dig föreställning med 
en blandning av ord 
med och utan musik.

– Det blir skrönor, 
ljug, sanningar och nya 
låtar, utlovar Ronny 
Eriksson. 

”Vad skådar mitt 
norra öga” heter hans 
nya show där Ronny 
ser världen ur ett 
landsortsperspektiv.

– Det blir en allt större 
spricka mellan stad och 
landsort, jag blir häpen över 
att när något händer i Stock-
holm blir det en slags riksny-
het, är det solsken på Söder-
malm så har hela landet som-
marväder. Vi får svårare och 
svårare att förstå varandra, 
jag menar marknaden … Vad 
är det? På vissa håll kanske 
det funkar att man kan välja 
vårdcentral, men inte kan 
man göra det om man bor på 
landsbygden, säger Ronny 
Eriksson.

Med sin bakgrund i Norr-

botten och Piteå är Ronny 
Eriksson känd för att ge ett 
annat perspektiv på förete-
elser som blir riksnyheter, 
trots att de inte alltid berör 
hela landet. I nyskrivna Vad 
skådar mitt norra öga ger 
Ronny Eriksson sin syn på 
det nya Sverige.

– Jag kommer att ta upp 
aktuella händelser, som det 
här med stafettläkare. Att en 
läkare från Åkersberga kan ta 
ledigt två veckor för att åka 
upp till Gällivare och arbeta 
för en massa pengar. Det 
dränerar sjukvården, säger 
Ronny Eriksson.

Upplägget är tre personer 
på scen: Ronny, pianisten 
och följeslagaren Benneth 
Fagerlund och gitarristen 
Martin Tallström. Forma-
tet är samhällskritik förmed-
lat genom satir och humor. 

– Det är ett bra sätt att 
angripa det politiska på. Det 
jag gör är en blandning av 
kabaret och stand up. Det 
blir skrönor, ljug, sanningar 
och nya låtar, säger Ronny 
Eriksson.

Ronny Eriksson har tur-
nerat med Riksteatern förut 

och hyllats av såväl kritiker 
som publik. 2003 var han 
ute med föreställningen 
densomleverfar.se och 2009 
var han aktuell med Rum 
för rasande. Båda föreställ-
ningarna gjorde stor succé 
i Nödinge och Teaterför-
eningen i Ale och ABF 
Sydvästra Götaland, som 
står bakom kvällens arrang-
emang, rekommenderar 
förköp av biljetter på biblio-
teket i Nödinge.

Ronny Eriksson är sati-
riker, underhållare, ståupp-
komiker och revyförfattare 
från Piteå. Med humorn och 
satiren som vapen pekar han 
gång på gång på orättvisor i 
samhället och gisslar makt-
missbruk. Han turnerar ofta 
och har ett förflutet som 
musiker och sångare i bandet 
Euskefeurat. Han har gjort 
två egna bluesplattor med 
svenska texter. På tv har han 
bland annat synts i Snacka 
om nyheter, Bondånger, Lid 
i natt och Ronny Erikssons 
farmartankar. 

Benneth Fagerlund är 
född och uppvuxen i Hofors 
i Gästrikland. Han intresse-

rade sig tidigt för musik och 
arbetar i dag som producent, 
kompositör och kapellmäs-
tare. Benneth Fagerlund 
jobbar återkommande med 
artister som Mats Ronan-
der, Evabritt Strandberg, 
Siw Malmkvist, Jan Åström 
och Medborgarna samt Lill-
Babs, som han har jobbat 

med sedan 1996. 
Martin Tallström började 

spela gitarr i tioårsåldern 
och har under åren provat en 
mängd olika musikstilar samt 
diverse stränginstrument. 
Han har som frilansmusi-
ker arbetat med bland andra 
Ingmar Johansson, Mats 
Ronander, Ronny Eriksson 

och Anna-Lotta Larsson. 
Martin Tallström är lika för-
tjust i pop eller country som 
flamenco eller klassiskt och 
spelar gärna även lap steel 
eller banjo. Riksteaterns 
publik känner honom från 
turnén med Lasse Bergha-
gen.

❐❐❐

Ronny Eriksson 
till Nödinge
– Ny show visas i Ale gymnasium

”Vad skådar mitt norra öga” är en ny show av Ronny Eriksson, som visas i Ale gymnasium 
nu på torsdag. På bilden fr v: Benneth Fagerlund, Ronny Eriksson, Martin Tallström 
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