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NÖDINGE. Fingervirkning och electro-
pop. En musikföreställning där handar-
bete, dans och musik möts på ett spek-
takulärt sätt. Det var vad publiken i Ale 
gymnasiums tv-studio fick uppleva i 
onsdags.

”Det händer med händer” är en 
musikföreställning som vill bejaka det 
långsamma skapandet. slowart. Mål-

gruppen är barn i åldern 5-9 år.
Att skapa för hand tar tid. Kanske 

lyckas man inte vid första försöket, 
andra, tredje, eller fjärde? Femte försö-
ket, då gick det! Vilken lyckokänsla!

Sportlovsföreställningen gestaltades 
med den äran av Cilla Klein och Anna 
Gustavsson. Tyvärr svek publiken och 
endast ett tiotal barn kom för att ta del 

av pjäsen.
– Verkligen synd! Föreställningen var 

värd betydligt fler besökare, samman-
fattade kultursekreterare Lisa Haeger.

Sportlovsföreställningen i Ale gymnasiums tv-studio ”Det händer med hän-
der” bjöd på ett samarbete mellan handarbete, musik och dans.

I NÖDINGE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Men dessvärre publiken svek

Fingerfärdig sportlovsföreställning
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Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

A good day to die hard
Ons 20 feb kl 19

Bäst före
Ons 24 feb kl 18
Ons 27 feb kl 19

Entré 80 kr

Du gör mig galen!
Ons 3 mars kl 18
Ons 6 mars kl 19

Entré 80 kr

OZ the great and the powerful
Sön 17 mars kl 18
Ons 20 mars kl 19

Entré 80 kr

Mördaren ljuger inte ensam
Ons 10 mars kl 18
Ons 13 mars kl 19

Entré 80 kr

Förtrollande Schwerin
3 dagar i Nordtyskland
NH Schwerin ★★★★  
Schwerin ligger vackert omgivet 
av både skog och sjö i ett av 
Nordtysklands mest idylliska 
områden. Här får man nästan allt 
serverat på ett silverfat: Kultur, 
natur, shopping och äventyr - det 
är bara att välja. Ni kan bl.a. börja 
med den inkluderade entrébil-
jetten till renässansslottet som 
Schwerin är känt för: Schloss 
Schwerin (5 km), som speglar sig 
i sjön från sin ö i Schweriner See. 
Eller hoppa på en båt från Alter 
Garden, parken framför slottet, 
härifrån upplever man stadens 
samspel med naturen från en 
annorlunda vinkel. Besök t.ex. 
Wismar.

Pris per person i dubbelrum 

1.249:-
Pris utan reskod 1.399:- 

Schwerin

Ankomst: Valfri t.o.m. 21/12 
2013. 

Schloss Schwerin

endast 1.899:-

endast 2.249:-

Italiens älskade Gardasjön
4 dagar i Torri del Benaco

Hotel Internazionale 
Ni bor nere vid sjön och har 
bl.a. en vidunderligt 180 grad-
ers panoramautsikt från hotellets 
poolområde. Besök nöjesparken 
Gardaland (22 km).  

Pris per person i dubbelrum

från 1.149:-

Ankomst: Valfri 1/5-1/6, 8/6-
6/7, 24/8-14/9 och 21/9-10/12 
2013. 

Hotel Internazionale

OBS: Turistskatt EUR 1-5 per person/dygn. 

2 barn 
4-7 år 
gratis

Weekend i Värmland
3 dagar i Sunne

★★★★

I Värmland med älvar, sjöar, dalar och djupa skogar har författarin-
nan Selma Lagerlöf hämtat inspiration till sina berättelser – här 
ligger ert hotell idylliskt med relaxavdelning. Besök Karlstad för 
shopping och sevärdheter!                 Endast slutstädning.

Pris per person i dubbelrum

1.249:-
Pris utan reskod 1.399:-

Ankomst: 
Fredagar 
5/4-14/6 2013. 

endast 499:- 

1 barn 
6-12 år 

½ priset 

www.happydays.nu
BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren


