
alekuriren  |   nummer 10  |   vecka 11  |   2013NÖJE22

ALE. Det blir hiphop-duo 
gånger två som gästar Festiv-
alborg 2013.

Norlie & KKV och Medina 
uppträder i Ale gymnasium 
tisdagen den 30 april.

Tack vare Ungdomsrådet 
kan man i år stoltsera med två 
stora artister.

I förra veckan stod det klart vilka två 
artister som är klara för Festivalborg. 

– Ungdomarna har fått rösta på ett 
antal artister som skulle vara möjligt 
att få hit och Medina har även tidigare 
varit uppe som förslag, säger Jonas 
Ekstrand, projektledare på Mötes-
plats ungdom. 

Duon består av Sam-E och Alibi, 
båda med tunisiskt ursprung, och de 
gör hiphop/rapmusik med arabiska 
rytmer. Gruppen etablerades 2003 
och under förra året släppte de albu-
men ”Svarta tårar” och ”Hayat”. I 
höstas lanserade de låten ”Där pal-
merna bor”.

Hiphopduon Norlie & KKV med 

stockholmskillarna Sonny Fahlberg 
och Kim Vadenhag vann ”Årets 
nykomling” på P3 Guldgalan. De 
debuterade 2011 med singeln ”När 
jag går ner” och under 2012 släppte 
de ”Tröjan du hatar” och ”Där jag 
hänger min hatt”. 

Alerocken-vinnare
Hiphop-temat vägs upp av aleban-

det Caveman meets fire, vinnare av 
Alerocken 2013, som därmed får spela 
på Festivalborgscenen. 

– I år kommer vi att försöka utvidga 
discokonceptet och letar just nu fräcka 
DJ:s I övrigt kommer vi att köra unge-
fär samma upplägg som förra året, 
säger Jonas Ekstrand. 

Precis som i fjol är det ungdomsför-
eningen Löftet som står som arrangö-
rer och tack vare att Ungdomsrådet 
valt att avsätta 30 000 kronor blev det 
möjligt att även få Medina till Ale. 

Biljetterna till Festivalborg släpps 
den 1 april. 

JOHANNA ROOS

Sommar i Salzburg
8 dagar i Österrike

Hotel Hindenburg 
Ni bor i det storslagna området 
Salzburger, lite söder om gränsen 
mellan Tyskland/Österrike.   

Pris per person i dubbelrum

3.799:-
 Pris utan reskod 4.099:-

Swarowski Kristallwelten

Spara 350:-

endast 3449:- 

Lördagar 25/5-24/8 2013. 
 

Endast slutstädning. 
Kuravgift EUR 2 per person/dygn.

Hotel Hindenburg

På glasbruk i Småland
3 dagar i Bergdala

Få ett unikt möte med småländsk kultur, natur och en inblick i 
produktionen av glaskonst. Glasbruk som Kosta, Skruf och Orrefors 
ligger i närheten. 

Måndagar t.o.m. 25/11 2013. 

Pris per person i dubbelrum 

1.399:-

om Bergdala inkl. guidad 

Vid Ahrensburg slott
3 dagar i Nordtyskland

★★★

Medeltidsstaden Ahrensburg i 
Schleswig-Holstein domineras 
av det vackra, vita renässans-
slottet som byggdes på 1500-talet 
av fältherren Daniel Rantzaus 
arvingar. Endast 5 minuters 
promenad från slottet ligger ert 
hotell vackert placerat nära slott-
sparken, och Arhrensburg bjuder 
även på ett trevligt caféliv såväl 
som intressanta sevärdheter. 
Besök t.ex. slottskyrkan, den 
gamla kvarnen – eller upplev 
Lübecks Altstadt (41 km), shop-
ping i Hamburg (30 km) eller kör 
längs den gamla saltvägen mellan 
Lübeck och Lüneburg (78 km).

Pris per person i dubbelrum

1.049:-

Fredagar och 
lördagar t.o.m. 29/6 samt val-
fri 28-31/3 och 1/7-30/8 2013. 

Sommarsemester 

endast 2.499:-

eller ring  

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Hiphop till Festivalborg

– Norlie & KKV och Medina klara artister

SKEPPLANDA. Den 28 februari 
var det som vanligt vid Skepplanda-
Hålanda SPF:s träffar en välfylld 
bygdegård. Vi hälsades välkomna och 
underhållningen tog vid. Berit Beck-
ström och Sune Walderhorn spe-
lade och sjöng gamla goa låtar. Skratt-
salvorna kunde nästan höras över hela 

Skepplanda när de 
berättade många 
härliga vitsar. Berit 

var orolig att våra fotografer spelade 
in föreställningen och påminde, med 
glimten i ögat, om upphovslagen....

Efter kraftiga applåder tog infor-
mationerna vid. Resekommittén 
informerade om förestående resor 
med mera. Efter gott kaffe och goda 
smörgåsar blev det lottdragning och 
som vanligt var de som hade tur lite 
gladare vid hemgången. Nästa träff 
blir den 21 mars.

Gamla goa låtar i Skepplanda

Torget 2, 442 31 Kungälv   
0303-109 70, www.farshatt.se

Fördrink, 2-rätters supé och show från 
695:-/kuvert. Spelas 8, 9, 15, 16, 22, 23 
mars och 5, 6 april 2013. Gå in på 
www.farshatt.se för mer information 
och fl er erbjudanden. 

Grisfesten – Nightfl ight 2.
En svinrolig krogshow.

Hiphop-duon Norlie & KKV kommer 
till Festivalborg i år.

OZ the great and the powerful
Söndag 17 mars kl 18 
Onsdag 20 mars kl 19

Entré 80 kr

Mördaren ljuger inte ensam
Onsdag 13 mars kl 19

Entré 80 kr

Croodarna 3D
Söndag 24 mars kl 15
Måndag 1 april kl 15

Bäst före
Söndag 24 mars kl 18
Onsdag 27 mars kl 19

Entré 80 kr

Johan Falk - Kodnamn Lisa
Måndag 1 april kl 18
Onsdag 3 april kl 19

Entré 80 kr

Biljetter till Metropolitan 27 april kl 18.00 

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!


