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Slottsromantik 
vid Mosel
6 dagar i Tyskland
Schloss Hotel Petry ★★★

Moseldalen är definitionen av 
semesteridyll med sina städer 
i korsvirke och bördiga vinterr-
asser som växer ända ned till 
Moselflodens kant. Vinorten 
Treis-Karden är inget undantag. 
Här byggdes Schloss Petry för 
800 år sedan endast 100 meter 
från floden. Bo som de gamla 
grevarna och baronerna och ta 
en båttur på floden eller besök 
Beilstein, riddarstaden Cochem 
och Koblenz!

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

Vinorten Treis-Karden

Pris per person i dubbelrum

3.049:-
Pris utan reskod 3.349:-

(maj-okt) & Rhen

Weekend i Växjö
3 dagar i Småland

BW Royal Corner ★★★★

Bo centralt i Växjö nära stationen 
och gågatan på hotell med pool, 
bubbelpool och bastu. Upplev 
bl.a. Småland och Glasriket!
Vistelsen inkluderar endast slutstädning. 

Pris per person i dubbelrum

1.049:-

Ankomst: Fredagar och 
lördagar t.o.m. 25/5 och 
6/9-14/12 2013.  
 

Använd reskoden och se fler ankomstmöjligheter på
 www.happydays.nu.

 
Soltau i Niedersachsen är den per-
fekta basen för ett par upplevelserika 
dagar. Läget mellan Hamburg, Bremen 
och Hannover bjuder på det bästa av 
Nordtyskland. 

Det bästa av Nordtyskland
3 dagar i Soltau Pris per person i dubbelrum

949:-
Använd reskoden och se fler 

ankomstmöjligheter på
 www.happydays.nu.

Ankomst: Valfri t.o.m. 20/12 
2013. 

endast 1.249:-

endast 1.699:-

www.happydays.nu

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Ale Vikingagård

ÄLVÄNGEN. Det är 
inte alltid som lärarna 
uppskattar när deras 
elever maskar på lek-
tionerna.

På workshopen som 
ägde rum på Repslagar-
museet hade det dock 
en positiv innebörd.

Utställningen ”Det 
andra ansiktet” fung-
erade som inspirations-
källa till skolungdomar-
nas framställning av 
egna konstverk.

Det andra ansiktet är en 
utställning om masker 
och identitet av Torbjörn 
Alström. Som en direkt 
koppling till det arrangerar 
Västarvet en workshop för 
åttondeklassare. 

– På sju dagar har vi haft 
besök av 14 olika klasser, 
berättar Lotta Berglöw på 
Repslagarmuseet.

När lokaltidningen 
kommer på besök så maskas 
det för fullt. Av återvinnings-

material, bland annat tyg, 
burkar, plast och kasserade 
elektronikprylar, får eleverna 
skapa sin egen mask.

– Först visar jag utställ-
ningen för att få igång pro-
cessen. Det är viktigt att 
eleverna får fundera kring 
sin egen identitet i olika sam-
manhang, säger utställnings-

producent Anna Sjö-
lander.

Vad säger du 
om elevernas för-
måga att göra egna 
masker?

– Många är väldigt 
kreativa och tar ett 
bra ansvar, säger Anna 
Sjölander.

L a r s - G u n n a r 
Wallin, ordförande 
i Föreningen Bevara 
Repslagarbanan, väl-
komnar Västarvets 
initiativ.

– Väldigt roligt att 
få se så många ungdo-
mar här och att de får 
bekanta sig med Rep-
slagarmuseet på ett 
lättsamt och bra sätt.

Lars-Gunnar Wallin, ordfö-
rande i Föreningen Bevara 
Repslagarbanan, synade 
några av skolelevernas 
alster.

Robin och Anton från klass 8A på 
Himlaskolan visar upp sin egentill-
verkade mask.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Masker i alla dess former

Kreativa elever från Himlaskolan i Alafors som tyckte att tisdagseftermiddagens workshop 
på Repslagarmuseet var riktigt kul.

– Populär workshop – Populär workshop 
på Repslagarmuseetpå Repslagarmuseet

VÅRA ÖPPETTIDER:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.30
Fredag öppet till kl 22.00

 

VARJE FREDAG 17-20

AFTER 
WORK

BUFFÉ MED TRE OLIKA RÄTTER:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.00

GÖR DIN EGEN
FOTOBOK

Ladda ner GRATIS
designprogram för att göra din 

fotobok på www.fotoklok.se

www.fotoklok.se

ger dig

20% RABATT 

Ange koden: “alekuriren”
i kassan när du betalar

LÄSVÄRDE!


