
alekuriren  |   nummer 15  |   vecka 16  |   2013NÖJE22

Karlstad – landets solsida
3 dagar i Värmland

Best Western Wåxnäs Hotel ★★★

Karlstad ligger vid Vänern och bjuder på härlig, klassisk idyll och 
aktiviteter för alla smaker. Antalet värdshus, caféer och musiksstäl-
len har gjort att Karlstad har fått rykte som en glädje- och solrik stad. 

Ankomst: Valfri t.o.m. 13/12 2013. 

Pris per person i dubbelrum

899:-
Pris utan reskod 1.049:-

Använd reskoden och se fler 
ankomstmöjligheter på

 www.happydays.nu.

Upplev Neumünster
3 dagar i Nordtyskland

Best Western Hotel Prisma ★★★

Hotellet ligger i utkanten av staden, mellan centrum och badsjön 
Einfelder See, nära bl.a. stadens stora park. Besök även Lübeck (62 
km) och Hamburg (68 km).

Ankomst: Tors- och fredagar t.o.m. 27/6 och 22/8-27/12 2013. 

Pris per person i dubbelrum

999:-
Pris utan reskod 1.149:-

Outlet Neumünster

 2 barn 
6-14 år 

½ priset

endast 1.249:-

Ölbryggeri i Österrike
8 dagar i Mitt ersill, Salzburgerland
Hotel Bräurup  ★★★★  
På hotellet tar sjunde genera-
tionen av värdfamiljen Sassner 
emot dig när du ankommer till 
Mittersill. Här är den goda histo-
rien en del av upplevelsen – bland 
annat när du blir inbjuden på 
ölprovning på hotellets egna lilla 
bryggeri. Husets bryggmästare 
blev 2011 kårad till världens 
bästa öl-sommelier och han axlar 
en 300 gammal tradition som är 
lika spännande att få berättad för 
sig som att smaka de olika lokala 
öltyperna. Hotellet byggdes 1823 
och moderniseringen har utförts 
med respekt för den ursprungliga 
atmosfären. 

Pris per person i dubbelrum 

4.149:-
Pris utan reskod 4.449:-

Ankomst: Valfri 12/5-19/6 och 
23/6 -20/10 2013. 

Hotel Bräurup

Använd reskoden och se fler 
ankomstmöjligheter på

 www.happydays.nu.

OBS: Kuravgift på 1,10 EUR per person/dygn.

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

LÖDÖSE. Det blir en 
uppföljning på fjolårets 
lyckade arrangemang.

Årets Mattismarknad 
kommer att äga rum 
vid Lödösehus lördagen 
den 21 september.

– Vi utlyser en täv-
ling på temat största 
pumpan, säger Tord 
Andersson i arrangörs-
kommittén.

Våren är på intågande och 
så snart tjälen har gått ur 
jorden är det dags att odla 
pumpor. Innehavaren av den 
största pumpan kommer att 
belönas med ett särskilt pris 
i samband med höstens Mat-
tismarknad i Lödöse.

– I år är det pumpa som 
gäller, nästa år kanske det 
tävlas i största gurka eller 
potatis. Det återstår att se, 

skrattar Tord Andersson.
Mattismarknaden är en 

nygammal tradition som har 
återuppstått som en slags 
efterföljare till den Larsmäs-
somarknad som arrangerades 
under tolvs års tid.

– Vi var väldigt nöjda med 
fjolårets marknad. Låt vara 
att det var blött i marken 
efter allt regnande, men såväl 
besökare som utställare var 
väldigt positiva, säger Tord 
Andersson.

Det är inte bara ägaren 
till den största pumpan som 
ska prisas, årets Mattis ska 
naturligtvis koras. Förra året 
tillföll utmärkelsen Hillevi 
Petersson.

– Förslagslådor kommer i 
vanlig ordning att placeras ut 
i butiker, på museet samt på 
biblioteket.

Arrangören har redan 

beslutat att hantverkarna 
kommer att ha sina stånd 
utplacerade på parkeringen 
närmast Lödösehus.

– Det blev aningen sörjigt 

i fjol och det vill vi undvika 
den här gången, avslutar 
Tord Andersson.

JONAS ANDERSSON

ÄLVÄNGEN. I söndags 
var det vernissage på 
Repslagarmuseet för 
”Det andra ansiktet” 
– en utställning om 
masker och identitet av 
Torbjörn Alström.

Samtidigt invigdes en 
teckningsutställning på 
samma tema.

99 bidrag gjorda 
av grundskoleelever i 
Ale kommun fi nns att 
beskåda och besökarna 
uppmanas rösta på sin 
favoritmålning.

För första gången har Repsla-
garmuseet besök av Västarvet. 

Gästutställningen visas till 
och med den 15 maj. Det är 
konstnären och maskmaka-

ren Torbjörn 
Alström som 
tar med oss 
på en sug-
gestiv resa i 
vår gemen-
s a m m a 
f ö r e s t ä l l -
ningsvärld. 
U t s t ä l l -
n i n g e n 
hämtar inspi-

ration från den italienska och 
den balinesiska masktradi-
tionen, men också från Jungs 
symbolvärld och Modiglianis 
måleri. En del av utställningen 
är framtagen i samarbete med 
ungdomar från Paradisskolan 
i Trollhättan.

– Utställningen som 
vänder sig till ungdomar och 
workshops kommer att ske på 
museet med åttondeklassare. 
Eleverna kommer att få skapa 
sina egna masker, gjorda av 
återvinningsmaterial, berättar 

utställningsproducent Anna 
Sjölander.

– Det blir diskussioner 
kring identitet och allt efter-
som tiden går kommer utställ-
ningen att växa med ung-
domarnas egna alster, säger 
Anna Sjölander.

Parallellt pågår en teck-
ningstävling, bidrag skapade 
av elever i årskurs 4-9. Det 
går att rösta fram till och med 
torsdagen den 25 april. För-
utom äran och ett fint diplom 
får vinnaren 1 000 kronor till 
sin klass.

JONAS ANDERSSON

Största pumpan prisas på årets Mattismarknad

Den 21 september blir det Mattismarknad vid Lödösehus, 
men redan nu uppmanar arrangörskommittén, däribland 
Lena Bark från Studieförbundet Vuxenskolan och Tord 
Andersson från Slöjd- och konsthantverk kring älven, att 
traktens invånare ska börja odla pumpor.

Dubbla utställningar på Repslagarmuseet

Utställningsproducent Anna Sjölander välkomnar besökarna 
till ”Det andra ansiktet” som visas på Repslagarmuseet till 
och med den 15 maj.

Djävulskmasken är ett av 
Torbjörn Alströms alster 
som fi nns med i utställ-
ningen.

Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96
E-post folkets.hus@telia.com

www.alefolketshus.se

Direktsändningar från 
Metropolitan, New York:

Biljetter säljes på följande platser: 
Nödinge bibliotek, Allans bokhandel, 

Nols Folkets Hus 0702-65 66 70, 0706-83 66 71
Medborgarhusets kassa från kl 17.

Julius Ceasar
av Georg Friedrich Händel

Lör 27 april kl 18
Medborgarhuset, Alafors

Biljettpris: 200 kr
Matbiljett: 140 kr

Julius Ceasar blandar element 
från barockteatern med 

1800-talets brittiska imperialism 
för att belysa operans 

teman kring kärlek, krig och 
imperiebyggande.
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