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Sommar i Österrike
8 dagar i Riezlern
Hotel Bellevue 
Hotellet ligger med en fantastisk 
panoramautsikt ut över dalens 
slående och unika skönhet, som 
är inramat av de omkringliggande 
bergen. Denna lilla dyrgrip och 
sommaroas ligger väl gömd 5 km 
från den tyska gränsen. Härifrån 
kan man börja sin vandringstur 
längs de märkta rutterna eller ta 
någon av de gratis lokalbussar som 
stannar strax utanför dörren, in till 
de fem trevliga småbyarna som lig-
ger i dalområdet och som alla var 
för sig är speciella. Hotellet är ett 
riktigt familjehotell, och  familjen 
Malouvier som driver hotellet, läg-
ger stor ära i att skapa en gemytlig 
atmosfär för sina gäster.

Ankomst: 
Lördagar 4/5-26/10 2013. 
OBS: Kuravgift 2,50 EUR per vuxen/dygn.

från 2.999:-

Barn 
(max. 2):

0-6 år gratis
7-14 år ½ 

priset

Sköna Skövde
3 dagar på hot ell i centrum

★★★

Hotellet är en socitetsvilla som ligger centralt nära Kulturhuset, 
Resecentrum, shopping, kultur, restauranger och nöjen. 

Ankomst: Fre-lör 11/1-14/6 samt valfri i påsk 22-31/3, 25-27/5, 
Kristi himmelsfärd 8-11/5, pingst 17-19/5 2013. 

999:-
 

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

I hjärtat av Wismar
4 dagar i Nordtyskland

★★★★

Hotellet är mycket stilfullt, lig-
ger mitt i centrum i den gamla 
stadsdelen nära bl.a. torget och 
hamnen.

1.199:-

Ankomst: Valfri 2/1-11/5 samt 
sön-onsdag 12-29/5 2013. 

 1.649:- 

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

NÖDINGE. Årets första kvartal 
erbjuder en salig blandning 
av olika kulturaktiviteter för 
barn.

Programmet är minst sagt 
späckat.

På lördag drar Barnfi lmklub-
ben igång och nästa söndag 
gästas Ale gymnasium av 
Boulevardteatern som ger 
”Historien om någon”.

Lisa Haeger och Sofie Rittfeldt 
på Kulturverket har all anledning 
att vara nöjda med det kulturpro-
gram som man lyckats snickra ihop 
för perioden januari-mars. En del 
programpunkter är återkommande 
teman, som bland annat Barnfilm-
klubb med tillhörande pysselstund, 
Lunchfilm och Bäbismys.

– Vi har fått en otrolig respons på 
vårt Bäbismys. Precis som i höstas 
kommer vi att finnas på plats på tre 
olika bibliotek; Skepplanda, Surte 
och Nödinge. Det är bara att välja 
och vraka ur kalendariet som inne-
håller alltifrån föreläsningar om vad 
bäbisen ska äta till bäbisrytmik och 
sagostund. Anmälan görs till respek-
tive bibliotek, förklarar Lisa Haeger.

Söndagen den 27 januari blir det 
högklassig teaterunderhållning för 
barn i åldern 2-5 år. Boulevardtea-
tern är tillbaka med ”Historien om 
någon”. Vem är den mystiske någon 
som lämnade en våt fläck på golvet, 

stjälpte mormors bord, åt upp två 
fiskar, drack upp mjölken, fiskade 
upp en guldfisk, välte ner en kruka, 
åt upp en råtta och slank ner i vasen?

– Teatern är baserad på en bok. 
Det händer saker hela tiden vilket 
publiken kommer att bli varse om, 
säger Lisa Haeger.

På sportlovet blir det hantverks-
tema och som ett inslag under lov-
ledigheten serveras musikföreställ-
ningen ”Det händer med händer”. 

– Det är en föreställning som 
verkligen knyter an på temat hant-
verk. Fingervirkning, repbroderi och 
kabelflätning sker med hjälp av dans 
och musik på ett lustfyllt sätt, säger 
Sofie Rittfeldt.

Den mer mogna publiken har två 
intressanta föredrag att se fram emot. 
Lördagen den 9 mars är det åter dags 
för författarfrukost. Ellen Mattsson, 
vars genombrott kom med romanen 
Resenärerna, gästar Ale bibliotek. 
Ellen är just nu aktuell med Vinter-
trädet där hon skildrar Greta Garbos 
liv under 1930-talet.

Torsdag 21 mars blir det ”Folktro 
förr och nu” med Ebbe Schön. 

– Ebbe är uppväxt i Bohuslän, 
men bor numera i Stockholm. Han 
kommer att berätta om troll, vättar 
och andra folktroväsen och om 
sägner knutna till trakten, säger Lisa 
Haeger.

Välkomna!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

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

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Nästa söndag kommer Boulevardteatern på besök till Ale gymnasium. ”His-
torien om någon” är en fartfylld barnteater.

Kulturblandning 
för alla smaker

Vi är en ideell förening utan bidrag från staten. Ditt stöd behövs för att vi  
ska kunna rädda liv till sjöss. Ge ett bidrag eller bli medlem på sjöräddning.se. 

Du kan också ringa 077-579 00 90.

Hjälp oss att 
rädda dig.


