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Semester i 
Nordtyskland
3 dagar i kurorten Bad Bramstedt
Mercure Hotel Köhlerhof 
★★★★  
Mitt i Schleswig-Holstein ligger 
en av de traditionsrika tyska 
kurorter som har gjort av-
slappning och frisk luft till sina 
varumärken – Bad Bramstedt – 
med spa, spabehandlingar, kurer, 
aktiviteter, golf och massor av 
vandrings- och cykelstigar. Detta 
hotell har bl.a. inomhuspool och 
är en otroligt bra utgångs-punkt 
för upplevelser. Besök t.ex. 
Hamburg och Lübeck eller ta en 
tur sydväst om Hamburg till Altes 
Land, mer känt som Tysklands 
fruktträdgård. 

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 
29/8 2013. 

Pris per person i dubbelrum 

från 949:-
Pris utan reskod 1.099:- 

       M
ercure Hotel Köhlerh

of
 

 1.349:- 

 1.749:- Kuravgift 1 EUR  per person/dygn.

Natursköna Tyrolen
8 dagar i sydvästra Österrike

★★★★

Endast några km från både den italienska och schweiziska grän-
sen ligger ert hotell i sydvästliga Tyrolen. Alplandet utgör en fan-
tastisk kuliss runt staden och hotellet och här kan ni slappna av 
med ett dopp i poolen, läckra middagar och vackra omgivningar.

Pris per person i dubbelrum

3.899:-
Pris utan reskod 4.199:-

Ankomst: Valfri 8/6-21/9 2013.    OBS Kuravgift 1,20 EUR per person/dygn. 

2 barn 
3-6 år 
gratis

Mitt i Danmark
3 dagar i Kolding

★★★

Kolding ligger fint beläget vid fjorden och här ligger ert hotell i 
ett lugnt, grönt område vid stadsparken. Se Koldinghus, shoppa 
i centrum eller Kolding Storcenter. 

Ankomst: Mån-fre t.o.m. 21/6 2013. 
Endast slutstädning. 

 

Pris per person i dubbelrum

1.049:-
Pris utan reskod 1.199:-

 299:- 

2 barn
6-14 år ½ 

priset 

Foto: Hubertus

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

– Ja, det stämmer. Vi 
har nominerats i ka-
tegorin ”Årets dans-
band”. Det är en stor 
ära.

Vilka band kon-
kurrerar ni med? 

– Det är Elisas, 
Eva Eastwood & The 
Major Keys, Lasse Ste-
fanz samt Sten & Stan-
ley. Knivskarp konkur-
rens med andra ord. 
Festligheterna äger 
rum den 20 februari på 
Cirkus i Stockholm och 
då får vi veta om det blir 
en Grammis eller ej.

Ni har redan vunnit 
en annan åtråvärd ut-
märkelse, eller hur?

– Ja, det är bransch-
tidningens Får Jag Lovs 
läsare som tillsammans 
med dansarrangörer 
runtom i landet röstat 
fram oss till bästa dans-
band 2012. Det är 
andra året i rad som vi 
får den här utmärkelsen 
och det känns natur-
ligtvis väldigt hedran-
de. Det är ett kvitto på 
att danspubliken upp-
skattar det vi gör.

Är det full fart för 
er del?

– Ja, efter lite le-
dighet kring jul och 
nyår är vi igång sedan 
några veckor tillbaka. 
Det är alltid lika kul 

att få stå på scenen och 
möta glada människor 
ute på landets dansba-
nor. Om ett par veckor 
lämnar vi landet och 
åker till Gran Canaria 
och spelar på en dans-
gala.

Hur går det med er 
nya skiva?

– Det flyter på jät-
tebra. Vi är i studion 
med jämna mellanrum 
och någon gång fram i 
vår räknar vi med att vår 
nya cd ska finnas ute till 
försäljning. 

…Kenny Samuelsson, från Torp som är sångare i Streaplers.

Ni är Grammisnominerade?

Hallå där...

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ett 50-tal funktionärer i SPF Alebygden 
samlades på Lökeberg för att summera 
2012 års verksamhet och informeras om 
planerna. Föreningen fick 89 nya med-
lemmar under gångna året och vid årsskif-
tet var vi 636.

Ordföranden Hans Åström poängte-
rade att funktionärerna spelar en mycket 
viktig roll när det gäller att värva medlem-
mar. Mun-mot mun-metoden är effekti-
vast. Dessutom har vi haft ett omväxlande 
och intressant program.

Kassören Claes-Hugo Larsson 
gick igenom ekonomin. Vi kan inte slå 
oss till ro med vad vi har uppnått utan 
måste samla i ladorna för svårare tider. 
SPF-distriktet kommer troligen att höja 
avgiften och det höjer våra kostnader. 
Styrelsen har därför beslutat att föreslå 
att medlemsavgiften skall höjas med tjugo 
kronor år 2014.

Efter denna information smakade det 
bra med den rikliga lunchbuffén.

Årsmötet är onsdagen den 6 februari i 
Medborgarhuset.               Lennart Mattsson

SPF-funktionärer
på konferens

Välkomna!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Les Misérables
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

Rigoletto
Direktsändning från
Metropolitan Opera

OBS! 16 feb kl 19

NÖDINGE. 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? 

Vi följer spåren och kommer allt 
närmare den spännande lösningen på 
gåtan. En trollbindande berättelse, 
fritt efter Egon Möller-Nielsen och 
Åke Löfgrens älskade tidlösa klas-
siker, visas i Ale gymnasium (tv-stu-
dion) nu på söndag.

– Det händer saker hela tiden 
vilket publiken kommer att bli varse 
om, säger kultursekreterare Lisa 
Haeger.

På scenen ser vi skådespelaren 

Mirja Breitholtz och musikern Pelle 
Halvarsson. Mirja är sedan några år 
tillbaka ett välbekant ansikte för Bou-
levardteaterns barnpublik efter att ha 
spelat i långkörarna ”Vem är ensam?” 
och ”Ett lamm till middag”.

Det blir nykomponerad musik av 
Pelle Halvarsson. Pelles musikaliska 
arbete har sedan tidigt 90-tal haft 
fokus på just möten mellan teater, 
dans och musik.

Regissören Sten Hellström har 
Boulevardpubliken kunnat se som 
skådespelare i ett flertal produktioner 
de senaste åren, till exempel ”Före-
ställningen om Gud”, ”Grönholms 
Metod” och ”Shakespeares samlade 
verk”.            JONAS ANDERSSON

”Historien om någon” är en spännande barnteater som visas i Ale gymnasi-
ums tv-studio nu på söndag.       Foto: Pär Åkesson

– ”Historien om någon” visas i Ale gymnasium

En musikalisk thriller-
komedi för de minsta


