
NÖDINGE. Sångensem-
blen Amanda fi ck kasta 
in handduken.

Ersättarna går 
emellertid inte av för 
hackor.

Nina Söderquist och 
Daniel Lindström står 
för underhållningen vid 
den traditionsenliga 
Konsert i juletid.

Nina Söderquist och Daniel 
Lindström, tillsammans 
med sina musiker, står för 
musikunderhållningen i Ale 
gymnasium vid den tradi-
tionsenliga Konserten i jule-
tid som arrangeras söndagen 
den 2 december. I samband 
med konserten sker utdelan-
det av kulturstipendiet och 
stipendiet "Vaken ledare".

– Det kommer att bli 

en kväll med något för alla 
musiksmaker, alltifrån fin-
stämda julsånger till souliga 
inslag och välkända låtar från 
bland annat musikaler, Frank 
Sinatra och Queen, säger 
kultursamordnare, Sofie 
Rittfeldt.

Nina Söderquist fick sitt 
stora genombrott hösten 
2007 då hon tog hem rollen 
som ”Lady of the Lake” i 
TV3:s satsning ”West End 
Star”. Sedan bar det av till 
London för att spela huvud-
rollen i Monthy Pythons 
musikal Spamalot. Under 
två år spelade Nina när-
mare 400 föreställningar för 
utsålda hus och efter det lät 
inte erbjudandena vänta på 
sig. 2009 medverkade Nina 
i Melodifestivalen med låten 
”Tic Toc” som andas massor 

av Nina – 
rock, charm 
och energi!

S e d a n 
genombrot-
tet har hon 
levt ett hek-
tiskt liv och 
medverkat i 
”Raphsody in 
Rock”, turne-
rat med hyll-
ningsshowen 
till Queen 
” C h a m p i -
ons of Rock” 
samt jobbat 
med Anders 
B e r g l u n d s 
turné ”Stjärn-
klart”. Just nu 
är hon turné-
aktuell med 
”On Stage” 
t i l l sammans 
med bland 
andra Uno 
Svennings-
son, Jessica 

Folcker och Jenny Silver.
Under våren 2011 spe-

lade Nina sin paradroll från 
London i den svenska upp-
sättningen av Spamalot som 
först sattes upp i Malmö 
och senare på Oscars-
teatern i Stockholm med 
Henrik Dorsin och 
Johan Glans. 2004 
sjöng sig Daniel 
Lindström in i 
svenska folkets var-
dagsrum och hjär-
tan. Sveriges allra 
första Idol-vinnare 
har beskrivits som 
en av landets bästa 
sångare, med en röst 
som behärskar i prin-
cip alla genrer. Det 
platinasäljande debu-
talbumet ”Daniel Lind-
ström” från samma 
år innehöll hits som 
singeln ”Coming 
true”, som sålde guld samma 
dag som den släpptes, ”Run” 
och ”My love won’t let you 
down”. 2006 följdes debuten 
upp med skivan ”Nån slags 
verklighet” där Daniel Lind-
ström också fick en chans 
att visa upp sin talang som 
låtskrivare och textförfat-
tare. Våren 2009 kom hans 
tredje skiva ”D-Day” och 

Daniel har varit involverad 
in i minsta detalj. Han berät-
tar att han plockat de bästa 
bitarna ur Motownmusiken 
och gjort en egen modern 
version av dem.

Teaterföreningen i Ale 
och ABF finns med som 
medarrangörer.

JONAS ANDERSSON
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Hansastaden
Stralsund
4 dagar i Nordtyskland
 Arcona Hotel Baltic ★★★★  
Hotellet ligger ett stenkast ifrån 
den gamla stadsdelen och ham-
nen i hansastaden, mitt i den 
tyska legendariska stämningen 
vid Östersjön med maritim miljö, 
frisk havsluft och 800 års historia. 
Staden har en imponerande sil-
huett med gotiska torn, kullersten 
och korsvirkesidyll samt shopping, 
uteliv och caféer. Besök den vack-
ra ön Rügen med den branta krit-
klippan, långa strandpromenader 
och fina gamla badorter. Åk över 
bron eller med båt från hamnen 
och upplev Kap Arkona eller den 
117 m höga Königsstuhl. 

Pris per person i dubbelrum 

1.649:-
Pris utan reskod 1.799:-

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 21/12, 25-28/12 
2012 samt 1/1-29/5 2013. 

           Arcona Hotel Baltic
 

1 barn 
7-12 år 

½ priset 

’Dejlige’ Danmark
3 dagar i Fredrikshamn

Hotel Jutlandia ★★★★

Fredrikshamn är Danmark när 
det är som bäst och närheten 
till Sverige har i alla år lockat hit 
shoppingglada turister. 
Endast slutstädning.

Pris per person i dubbelrum

1.299:-
Pris utan reskod 1.449:-

Ankomst: Mån-fre t.o.m. 
19/12 2012 samt 3/1-21/6 
2013. 

endast 449:- 

Brandenburgs sjöar
4 dagar vid Pot sdam, Tyskland

★★★

Hotellet ligger vid sjön Schwie-
lowsee i Havelland. Brandenburg 
är Tysklands vattenrikaste delstat, 
och Havelland fascinerar med sin 
oförstördhet och avskildhet. 

Pris per person i dubbelrum

1.449:-
Pris utan reskod 1.599:-

specialiteter

Ankomst: Valfri t.o.m. 
18/12 2012 samt 2/1-23/3 
2013.

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Fullvärdiga ersättare sjunger in julen
– Söderquist och Lindström kommer till Nödinge

Daniel Lindström kommer att uppträda på Konsert i juletid…

ÄLVÄNGEN. Svanungar och Älv-
ängengänget kommer till Rep-
slagarmuseet onsdagen den 21 
november.

Det blir Musikcafé med 
fi nstämda visor och nostal-
gikickar rakt in i 60-talet.

Frågan är om publiksuccén 
från senast kan upprepas?

Först ut är Svanungar som för andra 
gången gästar Repslagarmuseet. Sva-
nungar består av Elin-Louise Ahl-
berg och Gustav Bäcklin. Sedan 
barnsben har musiken varit en del 
i deras vardag. De har båda gått på 
Nordiska folkhögskolans vislinje 
i Kungälv. Där upptäckte de sin 
gemensamma kärlek för vackra melo-
dier, countrydoftande stämsång och 
berättande sånger.

De senaste åren har Svanungar rest 
från öst till väst, från norr till söder, 
från det lilla äldreboendet till stora 
festivalscener, via bibliotek, knök-
fulla caféer och fullpackade kulturhus. 
Överallt har de mottagits med stort 
jubel.

Hösten 2011 spelade de in sin 
första EP skiva. Båda uppträder för-
utom i Svanungar, var för sig. Gustav 
spelar till exempel i sitt popband 
Indian Spring.

Repertoaren denna kväll har sin 
grund i svensk vistradition, men med 
en spännande nytolkning av Evert 

Taube, Barbro Hörberg och Dan 
Andersson. Dessutom förekommer 
en del egenskrivet material. Publiken 
bjuds på en musikalisk, humoristisk 
och finstämd upplevelse där texten 
står i fokus.

I andra akten uppträder Älvän-
genänget bestående av Mattias 
Salek, Viktor Larsson och Joakim 
Erlandsson. Pojkarna är trots sin 
ringa ålder riktiga veteraner. De bör-
jade spela tillsammans på högstadiet 
och har bekantat sig med alepubliken 
via spelningar på äldreboenden, bib-
liotek, marknader, Elviskvällar samt 
inte minst via Ales populära rockband 
The Cloud.

Musikcafé med fi nstämda visor

…tillsammans med Nina Söderquist.

Svanungar, bestående av Elin-Louise 
Ahlberg och Gustav Bäcklin, under-
håller på Repslagarmuseet.

Välkomna!

Tingeling
Vingarnas hemlighet
Söndag 25/11 kl 15

Entré 60kr • Matiné

Bröllop i Italien
Söndag 25/11 kl 18
Onsdag 28/11 kl 19
Entré 80kr • från 7 år

Breaking Dawn Part 2
Söndag 18/11 kl 18
Onsdag 21/11 kl 19

Entré 80 kr

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


