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NÖDINGE. Världens bästa Beatlestol-
kare.

Det omdömet gav George Martin, 
Beatles producent, Göteborgsbandet 
Pepperland för några år sedan.

Onsdagen den 3 april intar kvintet-
ten scenen i Ale gymnasium.

Pepperland grundades 2005 och har röt-
terna i den tidigare gruppen Lenny Pane. Tre 
medlemmar; Mikael Isacson, Per Umaerus 
och Benny Karlsson, är kvar från Lenny 
Pane, medan Olle Bengtsson och Magnus 
Thörnkvist har tillkommit.

Gruppen spelar uteslutande musik av The 
Beatles och klär sig även som sina förebilder 
vid sina konserter. I den tidigare sättningen 
med Lenny Pane besökte bandet England och 
den årliga Liverpoolfestivalen nio gånger.

Det faktum att bandet nu består av fem 
personer gör det möjligt att återskapa nästan 
allt The Beatles gjorde på skiva – live. Varje 
sångstämma, baklängesgitarr, handklapp, cel-
lostämma och hel symfoniorkester finns med 
på Pepperlands konserter.

– Det är sound-alike och inte look-alike, 
säger Margareta Nilson, ordförande i Tea-
terföreningen i Ale som står bakom arrang-
emanget.

– Vi tror att Pepperlands besök ska att-
rahera en bred målgrupp. Beatles musik är 
tidlös och uppskattas även av den yngre gene-
rationen, säger Margareta.

Biljetter finns att köpa på Ale bibliotek i 
Nödinge.

JONAS ANDERSSON

Göteborgsbandet Pepperland kommer till Ale gymnasium onsdagen den 3 
april för att bjuda på en helkväll i The Beatles anda.

Beatlestoner i Ale gymnasium

TRANÅS. Fredagen den 1 mars 
packade fem duktiga spelemän från 
Ales Kulturskola sina fiollådor för 
att åka till den årliga spelmans-
stämman i Tranås. Med sig hade de 
Elinor Emilsson, pedagog på Ales 
Kulturskolan, och ett antal inövade 
folkmusiklåtar. 

Under lördagsförmiddagen träf-
fade de elever från kulturskolan i 
Tranås och ungdomarna fick möj-
lighet att lära sig låtar av varandra. 
Efter lunch började den egentliga 

stämman. Musikanter från när och 
fjärran hade samlats för att spela 
och lära av varandra. Det svängde 
stundtals riktigt ordentligt när 
spelmännen i alla åldrar förenades i 
folklåtar från hela Sverige. Det var 
imponerande att se hur Ales ungdo-
mar hängde med när de mer erfarna 
folkmusikerna tog ton. 

På hemvägen stannade hela 
gänget till i Gränna och de duktiga 
spelemännen belönade sig själva 
med polkagrisar.                       ❐❐❐

SPF Göta Älvdalsbygden har haft sin populära påskfest. Alegården i Nygård 
fylldes förra fredagen av glada och danssugna pensionärer. Lödöse-Ny-
gårdsgruppen hade som vanligt dukat upp ett påskbord fullt av hemlagad 
mat. Inte ens skörosten saknades. Efter maten underhöll Svidarna med 
musik och historieberättande innan de spelade upp till kvällens första dans. 
Golvet fylldes snabbt och med avbrott för kaffe och lotteridragning hölls 
dansen igång hela kvällen.

Påskfest i AlegårdenPåskfest i Alegården

Ungdomar från Ales Kulturskola deltog på den årliga spelmansstämman i Ungdomar från Ales Kulturskola deltog på den årliga spelmansstämman i 
Tranås.Tranås.

Aleungdomar spelade i Tranås

Härliga Bornholm 
4 dagar i Sandvig, Danmark
Hotel Pepita 
I lä av Hammerknudens gra-
nit, skyddat av havet på nord-
liga delen av Bornholm, hittar 
man tvillingbyarna Allinge och 
Sandvig. I viken hittar man en fin 
sandstrand och på toppen av kul-
larna bakom den pittoreska ham-
nen härskar ruinerna av medelti-
dsborgen Hammershus. Vid ham-
nen kan man låta sig frestas av 
de berömda fiskspecialiteterna 
på rökeriet. Ni bor centralt i en 
fin, gammalt korsvirkesbyggnad 
nära Sandvigs finaste badstrand 
och gårdsträdgården med en här-
lig uteservering på semesterön 
med landets flest antal soltim-
mar.                  Endast slutstädning.

Pris per person i dubbelrum 

1.899:-
Pris utan reskod 2.049:- 

Ankomst: Valfri 17/4-4/7 
2013. 

1 barn 
6-14 år 

½ priset 

Hotel Pepita

Weekend i Kristianstad
3 dagar i centrum

First Hotel Christian IV 
Kristianstad bjuder på breda boulevarder, shopping och uteserver-
ingar i en historisk atmosfär. Ditt hotell är stadens gamla bankhus 
från 1901 som 2002 blev kårad till Kristianstads vackraste byggnad 
– och här är lika högt i tak som himlen är blå i Skåne. 

Pris per person i dubbelrum 

1.099:-
Pris utan reskod 1.249:-

Ankomst: Fredagar t.o.m. 21/6.
Valfri i påsk 27-30/3, 25-26/4, Kr. 
himmelsfärds 8-10/5 och pingst 
17-18/5 2013.  Endast slutstädning.

First Hotel Christian IV 

 

endast 399:- 

Förstklassigt i Hamburg
4 dagar på superior-hot ell i Tyskland

Best Western Premier 
★★★★

Hamburg har allt. Mysiga 
Altstadt med de Paris inspirerade 
köparkaderna och musik- och 
teaterkvarteret St. Pauli.

Pris per person i dubbelrum

1.799:-
Pris utan reskod 1.949:-

U-bahn och transport-
båtar på Elben

 

2 barn 
5-11 år 
endast 
189:-  

Ankomst: Fredagar  12/4-28/6 
och 6/9-13/12 samt valfri 1/7-
30/8 och 16/12 -25/12 2013.

www.happydays.nu
BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Croodarna 3D
Måndag 1 april kl 15
Onsdag 3 april kl 15
Entré 60 kr • Matiné

Onsdag 27 mars kl 19
Torsdag 4 april kl 14

Entré 80 kr • Fika ingår (kl 14)

Biljetter till Metropolitan 27 april kl 18.00 

 Måndag 1 april kl 18
Onsdag 3 april kl 19

Entré 80 kr

Tisdag 2 april kl 14 & 19
Entré 80 kr • Fika ingår (kl 14)

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors
0702-65 66 70 • Biodagar 0303-33 03 96

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!


