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Pris per person i dubbelrum 

1.999:-
Pris utan reskod 2.149:- 

Slottssemester 
i Mecklenburg
4 dagar i Wedendorf, Nordtyskland

★★★★  
Mellan de nordtyska kultur-
pärlorna Lübeck, Wismar och 
Schwerin ligger det eleganta 
Schloss Wedendorf fridfullt 
mitt i Mecklenburgs naturprakt. 
Slottet är 700 år och nyrenoverat 
från topp till tå och är idag ett 
idylliskt ställe för ett par roman-
tiska semesterdagar. Man bor i 
vackra rum på själva slottet 
och kan välja mellan att njuta 
av de historiska omgivningarna 
och slottsparken eller ta en tur 
till Hansastäderna Lübeck och 
Wismar.

Ankomst: Söndag till tisdag 
t.o.m. 22/10 samt valfri i peri-
oden 25/10-20/12 2013. 

T.o.m. 24/10 inkl. vistelsen även 1 x cocktail i baren25/10-22/12 inkl. vistelsen även 1 x punch vid kaminen

Julmarknad i Wismar: 

25/11-22/12 2013

Minisemester på Öland

Hotel Skansen ★★★★  
Tillbringa ett par dagar på idylliska Öland. Njut av livets goda på 
modernt spa- och wellnesscenter och på en riktigt bra restaurang. 
Här finns även Sveriges bästa whiskykrog med mer än 900 olika 
whiskysorter.

Pris per person i dubbelrum

1.649:-
Pris utan reskod 1.799:-

Ankomst: Valfri t.o.m. 21/11 
2013 samt 2/1-28/4 2014. 

3 dagar i Färjes taden

Hotel Skansen

endast 2.349:- 

Pris per person i dubbelrum 

från1.449:-

 

Schleswig-Holstein
4 dagar i Tyskland

Hotel Waldblick Galerie Leiber´s ★★★  
Mellan Kiel och Lübeck ligger Plön See och här hittar man den lilla 
byn Dersau, där värdsparet Leiber står redo att välkomna er till det 
nyrenoverade hotellet. 
Ankomst: Valfri t.o.m. 17/12 2013 samt 15/1-30/4 2014. 

Hotel Waldblick

www.happydays.nu

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

NÖDINGE. Pompöst och 
vackert.

Söndagskvällens 
musikföreställning i Ale 
gymnasium med Chris-
topher Wollter och Åsa 
Fång var ett professio-
nellt mästerverk från 
första till sista stund.

200 personer fanns 
i publiken för att se 
”Brel möter Piaf – Re-
bellen och Sparven”.

Så mästerligt tolkat av kopi-
orna så att ingen saknade 
originalen. Jaques Brel och 
Edith Piaf tolkades på ett 
fenomenalt begåvat sätt av 
Christopher Wollter och 
Åsa Fång. Aleborna ska vara 
tacksamma för att Kultur i 
Väst lät göra ett turnéstopp i 
Nödinge.

– Suverän underhållning, 
konstaterade många av de 
besökare som lokaltidningen 
träffade i pausen mellan de 
två akterna.

Jaques Brel och Edith Piaf 
är den franska chansontra-
ditionens två giganter. Brel 
kom från en borgerlig miljö 
i Belgien, Piaf växte upp på 
gatorna i Paris. Ändå hittar 
man stora likheter i deras 
musik, där historierna speg-
lar två olika perspektiv, man-
nens och kvinnans.

Christopher Wollter är 
sångare, skådespelare och 
musikalartist som gjort 
huvudroller i bland annat 
Miss Saigon och West Side 

Story. I våras sjöng Chris-
topher rollen som Freddie i 
Göteborgsoperans uppsätt-
ning av Chess.

Åsa Fång, som gästat Ale 
tidigare, är en välkänd skå-
despelerska och musikalar-
tist med uppsättningar som 
Rivierans Guldgossar, Miss 
Saigon och Jesus Christ 
Superstar på sin meritlista.

Nästa uppmärksammade 
kulturhändelse i Ale gym-
nasium blir måndagen den 
7 oktober då Skandiatea-
tern ger ”Grymt Galet”, en 
komedi av Willy Russel. 

ÄLVÄNGEN. Nu på lördag 
är det åter dags för museets 
traditionella Repslagardag. 
I år kommer ett 30-tal hant-
verkare att visa och sälja 
sina hantverk längs den 300 
meter långa repslagarbanan. 
Vi möter textil- och träl-
slöjdare, keramiker, smeder, 
smyckestillverkare, mode-
skapare, reptillverkare och 
många fler. Du kan fynda 
den perfekta presenten till 
dig själv eller någon god vän. 
Passa på att njuta av höstens 
skörd och köpa närproduce-
rad mat.

På gården kommer vi få 
höra dunket 
från tändku-
lemotorer 
då Göta 
Älvdalens 
Motorhis-
toriska för-
ening visar 
upp flera av 
sina unika 
motorer. 
Naturligtvis 
kommer 
Repslag-
ning att 
visas på flera 
olika sätt 
med gamla 
redskap och 
maskiner. 
Anders Ahl 
Jonsson 
visar hur 
man gör 

lindbastrep med anor från 
vikingatiden. Mästerslöj-
daren Ingrid Andreasson 
från Ödenäs visar hur man 
gör med Bastabinne, det vill 
säga rep av granbast. Hant-
verkare från museet visar 
tillverkning av exklusiva 
souvenirer.

Barnen kan göra sitt eget 
hopprep eller utmana sina 
föräldrar i en fenkamp. Leka 
blir man aldrig gammal för! 
När gick du på styltor sist? 
Prova på Labyrinten och 
Magneten, jättespel från 
Uspastorps Konferens- och 
äventyrscenter som sätter 
samarbetet på prov. 

Det blir ponnyridning för 
de små. Dagens höjdpunkt 
är annars ”Repmagi” – en 
föreställning på teatervinden 
av trollerikonstnären och 
repmagikern Mr Junior. 

Vad sägs om kalsongtricket 
eller såga itu svärmor med 
två rep? 

Spinna och väva är ett 
hantverk som tidigare nästan 
varje kvinna behärskade, 
men som nu är nästan bort-
glömt. Linföreningen räddar 
denna kunskap till eftervärl-
den. Den som vill kan prova 
på att spinna sitt eget garn. 
För den som inte hinner 
väva sitt eget tyg har Linför-
eningen vackra linnetyger 
till försäljning.

Ni som ännu inte sett 
utställningen Bastabinne 
har nu chansen. En otroligt 
vacker utställning av Ingrid 
Andreasson. Det gamla 
unika hantverket bastabinne 
är ett utdöende hantverk. 
Ingrid är en av de få som 
fortfarande behärskar hant-
verket.                            ❐❐❐

Repslagardag med repmagi

Ett 30-tal hantverkare medverkar på årets Repslagardag.            

Christopher Wollter och Åsa Fång gästade Ale gymnasi-Christopher Wollter och Åsa Fång gästade Ale gymnasi-
um i söndags kväll med musikföreställningen ”Brel möter um i söndags kväll med musikföreställningen ”Brel möter 
Piaf – Rebellen och Sparven”.Piaf – Rebellen och Sparven”.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Succé för Brel och Piaf 

Onsdag 18 september kl 19
Entré 80 kr

Söndag 22 september kl 18
Onsdag 25 september kl 19

Entré 80 kr • Från 15 år

Söndag 29 september kl 15
Matiné • Entré 60 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

Välkomna!
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Vinnare Ale Folkets Hus-tävlingar

Vinnare ”Irländsk 

Pubafton”

Ann-Charlotte Andersson, 

Älvängen 
Börje Johansson, Alafors
Ann-Marie Ivarsson, Nygård
Mats Johansson, Bohus
Inga-Lill Matsson, Älvängen
Iris Karlström, Skepplanda
Kurt Nilsson, Älvängen
Lena Nilsson, Bohus
Melcher Björkman, Älvängen
Eva Henrysson, Nol

Vinnare ”Filiokus”

Felicia Thonander, Älvängen
Edvin Larsson, Hålanda
Max & Ina Wik, Älvängen
Felicia Brehmer, Skepplanda
Sven Karlsson, Älvängen

Grattis! Biljetterna skickas 

ut till vinnarna via post.

Folkets Hus
Ale


