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Schleswig
-Holsteins idyll
4 dagar i Dersau, Tyskland
Hotel Waldblick Galerie 
Leiber´s ★★★  
Mellan Kiel och Lübeck ligger det 
natursköna landskapet Naturpark 
Holsteinisches Schweiz med mer 
än 200 små och stora sjöar. Vid 
den största av dessa sjöar, Plön 
See hittar man den lilla byn 
Dersau, där värdsparet Leiber 
står redo att välkomna er till 
det nyrenoverade hotellet, som 
ligger vackert och endast 500 
meter från den idylliskt belägna 
sjön. Härifrån är det perfekt att 
ge sig iväg på upptäcktsfärd i 
den sköna naturen. Besök även 
hansastaden Lübeck (62 km). Ankomst: Valfri 2/1-28/6 2013.  

Pris per person i dubbelrum 

1.499:-
Pris utan reskod 1.649:-

 
Hotel Waldblick

1 barn 
6-14 år 

½ priset 

Gardasjöns prakt
4 dagar i Garda, Norditalien

Sport Hotel Olimpo ★★★★ 
Hotellet ligger 500 m från den sydliga delen av sjön, stränderna 
och centrum med ett stort poolområde och solterrass, omgivet av 
citrusträd och vinodlingar. 

Ankomst: Valfri 1/5-10/7 och 24/8-10/10 2013. 

Pris per person i dubbelrum

från1.149:-

 Turistskatt 1-5 EUR 
per person/dygn. 

 1.899:- 

 2.649:-

★★★★ 
Alingsås med sina kullerstensbelagda 
gator, trähus, originella butiker och 
många caféer ligger ca 40 min från 
Göteborg. Ert hotell ligger mitt i centrum. 

Pris per person i dubbelrum

1.199:-

 Ankomst: Fre-lör 
11/1-14/6 samt valfri 
flera helgdagar 2013
– ring & hör!
Endast slutstädning.

Caféstaden Alingsås
3 dagar i Västergöt land

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

ÄLVÄNGEN. Repslagarmu-
seet inviger utställningsåret 
2013 med ”Rot och Ram” 
av Bert Tibblin. Det är en 
utställning med konst i flera 
dimensioner, som innehåller 
verk från längesen till nutid. 
Vi får se och njuta av arbe-

ten i trä, grafik, teckning och 
akvarell, eller som Bert själv 
uttrycker det;

– En salig blandning, som 
jag tror ska roa besökarna.

Bert Tibblin, född 1930, 
är konstutbildad vid Slöjd-
föreningens skola i Göte-

borg (idag 
Högskolan 
för industri 
och design). 
Han har 
varit yrkes-
verksam som 
reklamman 
i cirka 40 
år, men från 
1990 har han 
helt ägnat 
sig åt de så 
kallade fria 
konsterna i 
de flesta tek-
niker.

Bert har 

deltagit i flera utställningar 
enskilt eller tillsammans med 
andra, bland annat juryvald 
deltagare i två av akvarellsäll-
skapets utställningar 1966 
och1969. Därmed har Bert 
varit representerad på Val-
demarsudde. Än i dag i hög 
ålder har Bert fortfarande 
kvar stor kreativitet och ska-
parförmåga.

Bilderna på utställningen 
uttrycker stark målarglädje, 
gärna med humoristiska och 
lustiga inslag. Det ger sig till 
känna bland annat som mun-
tert karikerande småskulptu-
rer, ofta i form av djur ibland 
med bemålad bark.

Inspiration till akvareller 
och teckningar får Bert oftast 
från naturen och sin fantasi. 
Akvarellerna utmärks ofta av 
luftig lätthet. De kan dock 
ibland vara uttalat monu-
mentala eller ha dynamisk 

karaktär. Vissa har också 
en abstrakt hållning där ett 
landskap bara anas i virv-
lande kolorit.

Det är en glädje för Rep-
slagarmuseet att visa Bert 
Tibblin. Både stora och små 
besökare kommer säkert 
hitta här något att tycka om 
och glädjas åt.

Utställningen pågår 20 
januari – 24 februari. Invig-
ningstalare är konstnären 
Helen Nork, som är ord-
förande i Göta Älvdalens 
konstförenings konstnärs-
centrum.                         ❐❐❐

SKEPPLANDA. Nedräkningen 
har börjat.

På lördag är det premiär för 
Ale Teatersällskaps senaste 
produktion – Hagakåkar.

– Det är taggat och lite pir-
rigt, säger ordföranden Cecilia 
Alfredsson.

Efter några års uppehåll är Ale Tea-
tersällskap åter i rampljuset. Söder-
kåkar av Gideon Wahlberg har 
blivit Hagakåkar efter viss manus-
bearbetning signerad regissör Karin 
Sillberg. Repetitionerna har pågått 
under hela hösten och intensifierades 
runt årsskiftet. På torsdag sker den så 
kallade generalrepetitionen och på 
lördag stundar efterlängtad premiär 
i Skepplanda bygdegård.

– Detta är vår hemmaplan så det 

känns helt naturligt att föreställning-
arna äger rum just här. Totalt blir det 
sju stycken, berättar Cecilia Alfreds-
son.

Varje föreställning har plats för 
115 personer, fler ryms inte i lokalen. 
Premiären förväntas bli slutsåld, som 
alltid när Ale Teatersällskap står för 
underhållningen.

– Vi hoppas och tror att Hagakå-
kar ska falla publiken i smaken. Karin 
Sillberg svarar för ett fantastiskt 
arbete och samtliga inblandade är 
rejält sugna och samtidigt förvän-
tansfulla. Eftersom det var några år 
sedan som vi senast gjorde något till-
sammans så känns det extra stimule-
rande, säger Cecilia Alfredsson.

JONAS ANDERSSON

Konst i fl era dimensioner på Repslagarmuseet
– Bert Tibblin inviger utställningsåret– Bert Tibblin inviger utställningsåret

Rot och Ram med Bert Tibb-
lins inleder utställningsåret 
på Repslagarmuseet.

Helen Nork invigningstalar på det vernissage som äger rum på Repslagar-
museet nästa söndag.                                          Arkivbild: Jonas Andersson

På lördag är det premiär för Hagakåkar i Skepplanda bygdegård. Anna Luc-
chesi, Joakim Persson, Jan-Erik Pettersson och övriga medlemmar i Ale 
Teatersällskap är rejält taggade.

Taggade för premiärTaggade för premiär

– Hagakåkar visas i Skepplanda bygdegård

Välkomna!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Jack Reacher
Onsdag 9 jan kl 19

Söndag 13 jan kl 18

Les Misérables
Söndag 20 jan kl 18
Onsdag 23 jan kl 19

Entré 80 kr

Wallander - Den orolige mannen
Söndag 27 jan kl 18
Onsdag 30 jan kl 19

Entré 80 kr

Mammas Pojkar
Onsdag 16 jan kl 19

Entré 80 kr


