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Slottsromantik
4 dagar i Neetzow, Nordtyskland
Schlosshotel Neetzow 
Turen genom Mecklenburg-
Vorpommerns landskap är ett 
möte med forntiden: De karak-
täristiska kastanjealléerna längs 
vägarna, imponerande hansas-
täder, gamla badorter och en 
mängd slott vittnar om ett 
område med en enorm historisk 
betydelse. I den lilla landsbyn 
Neetzow och gömd bakom en 
allé av gamla sällsynta träd lig-
ger ett romantisk slott med egen 
slottspark och slottssjö. Fasaden 
på slottet liknar en borg och har 
ett stort, karaktäristiskt torn. 
Besök halvön Usedom med 42 
km vita sandstränder och fiske-
lägen. 

Pris per person i dubbelrum

1.749:-
Pris utan reskod 1.899:-

Lilienthal

Ankomst: Valfri t.o.m. 10/7 
och 16/7-29/10 2013. 
  
 

Schlosshotel Neetzow 

endast 2.299:-

Norges fantastiska fjordar
6 dagar i Bales trand

★★★  
Hotellet ligger naturskönt på en 
liten halvö, och alla rum har utsikt 
mot antingen Norges längsta 
fjord; Sognefjorden eller fjällen. 

från 3.299:-

Ankomst: Valfri 1-27/5 
och 4/9-26/10 2013. 
Juni:  1. 6. 11. 16. 21. 26. 
Juli:  1. 6. 11. 16. 21. 26. 31. 
Aug.:  5. 10. 15. 20. 25. 30. 

Pris per person i dubbelrum

1 barn 
6-14 år 

½ priset 

Smålands idyll
3 dagar i Gislaved

★★★  
I Emil i Lönnebergas Småland med älgar, vidsträckta skogar och 
sjöar, fält och röda hus med vita knutar ligger ert charmerande 
stadshotell mitt i Gislaved centrum vid Stortorget med personlig 
prägel och gedigen historia. Ullared knappt en timme ifrån!

949:-

Badhus

Ankomst: Valfri 1/4-28/5 och 
30/8-18/12 2013. 

Pris per person i dubbelrum

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

STARRKÄRR. Skratta & Sjung 
är tillbaka.

Den här gången blir det 
celebert besök från norr.

Ewert Ljusberg står för 
underhållningen i Starrkärrs 
bygdegård söndagen den 7 
april.

Aleborna har en garanterat rolig sön-
dagseftermiddag att se fram emot. 
Ewert Ljusberg är en av våra största 
vissångare och underhållare. Med sin 
starka karisma och sina roande tänk-
värda program lockar han publiken 
ut på vådliga färder mellan komik och 
tragik. Juryn som gav honom Fred 
Åkerström-stipendiet 1989 beskrev 
honom som ”en fullödig konstnär och 
entertainer som tar ut svängarna med 
en repertoarbredd och röstresurser 
som speglar viskonstens alla möjlighe-
ter från lyrik till frustande burleskeri, 
från kraftfull dramatik och medmänsk-
ligt engagemang till dialektala klurig-
heter och träffsäkra parodier”.

– Epitetet Skratta & Sjung över-
ensstämmer till hundra procent med 
Ewert Ljusberg. Jag är så glad att Ewert 
ville förlänga sin västsvenska vistelse 
och komma till Starrkärrs bygdegård. 
På lördagen gästar han nämligen Sång 
& Sånt i Kungälv varför tillfället att få 
honom till Ale var helt rätt, säger pro-
gramvärden Lennart Thorstensson.

Ewert Ljusberg gjorde sig känd för 
den breda allmänheten i tv-program-
met ”Har du hört den förut” där han 
tillsammans med Margareta Kjell-
berg underhöll tittarna under en lång 
följd av år på 80- och 90-talet.

– Ewert är en fantastiskt duktig his-
torieberättare och det kommer publi-
ken i Starrkärrs bygdegård blir varse 
om, säger Lennart Thorstensson.

Antalet platser är begränsade till 100 
personer. Samtliga biljetter säljs vid 
entrén.

– Det stämmer. Vi har inget förköp 
utan man löser entré i dörren. Jag ser 
fram emot en riktigt gemytlig efter-
middag i bygdegården och förhopp-
ningsvis har vi anledning att hälsa 
våren välkommen, avslutar Lennart 
Thorstensson.

Ewert Ljusberg kommer till Starr-
kärrs bygdegård på söndag för att 
underhålla publiken under rubriken 
”Skratta & Sjung”.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Skratta & 
Sjung är tillbaka

Ewert Ljusberg till Starrkärr

NÖDINGE. Jubilee heter årets fö-
reställning av Cirkus Maximum. 

Det är nämligen cirkusdirektör 
Bengt Källquists 30:e produk-
tion. 

På måndag gästar cirkus-
ensemblen Nödinge.

Årets cirkusföreställning beskrivs som 
något utöver det vanliga.

– Under mina 29 tidigare säsonger med 
Cirkus Maximum har jag kunnat konsta-
tera att det lönar sig att satsa på kvalitet. 
Jag har helt enkelt inte råd att spara, inte 
råd att engagera mindre bra nummer. Det 
skulle publiken märka, säger Bengt Käll-
quist.

– Man ska framförallt inte underskatta 
publiken. Min filosofi är, och har alltid 
varit, att endast det bästa är gott nog åt 
Cirkus Maximums publik. 

Av den anledningen har Bengt Käll-
quist engagerat de brasilianska motor-
cykelekvilibristerna Diorios för ännu en 
säsong. Och i år är deras nummer snäppet 

djärvare och mer våghalsigt. 
– Diorios gjorde en enorm succé förra 

året, konstaterar Bengt Källquist.
– Bifallet var kollosalt och vid ett fem-

tiotal tillfällen fick vi stående ovatio-
ner, vilket är mycket ovanligt i cir-
kussammanhang. Tonåringar, som 
egentligen inte är så intresserade 
av cirkus, var helt överväldigade, 
och pappor, som följt med mest för 
familjens skull, var lika entusiastiska. 

Ett annat toppnummer i Jubilee 
är Sorellas, det dyraste luftnum-
mer som Bengt Källquist hittills 
engagerat. Två unga akrobater från 
Tyskland och Schweiz, som uppträtt 
över hela världen i alla stora sam-
manhang, demonstrerar en lång rad 
djärva tricks i sin trapets strax under 
tälttaket. 

Det är dokumenterat svårt att 
hitta duktiga kvinnliga akroba-
ter, men i år har Cirkus Maximum 
funnit några verkliga publikdomptö-
rer i Duo Yingling. Det är två unga 
kinesiskor, som bjuder på kraftak-
robatik i den högre skolan – styrke- 
och balansnummer i högt tempo.

Cirkusclownen har länge varit stöpt i 
en mycket traditionell form. Bengt Käll-
quist menar att den klassiske manege-
clownen har haft sin tid och att publiken 
kräver något nytt. 

– Don Christian utgjorde i fjol ett 
nytänkande inom denna genre. Och i år 
får vi möta Totti, som kommer från en 
känd spansk clownfamilj, men som skapat 
sig ett eget, modernt koncept. En stor 
och kraftig kille, som utstrålar ett enormt 
gemyt, vänlighet och värme.

Detta och mycket, mycket mer har 
publiken som kommer till cirkustältet i 
Nödinge på måndag att se fram emot. 
Kapellmästare är som vanligt polacken 
Krysztof Majewski som tillsammans 
med sina duktiga musiker bjuder på en 
splitterny repertoar.

Cirkus Maximum turnerar över hela 
landet, från Ystad i söder till Kiruna i norr. 
Sammanlagt hinner man besöka cirka 185 
platser innan säsongsfinalen i mitten av 
september. 50 fordon, där av 20 stora last-
fordon, krävs för att frakta runt alla djur 
och de cirka 100 personer, som är involve-
rade i föreställningen.

❐❐❐

Cirkus Maximum kommer till Nödinge  

Cirkus Maximums jubileumsföreställning visas i Nödinge nu på måndag.

Biljetter till Metropolitan 27 april kl 18.00 

Entré 80 kr

Entré 80 kr • Fika ingår

Entré 80 kr

Entré 60 kr • Matiné

3D

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!


