
ALAFORS. Premiär på årets 
hittills varmaste dag.Motions-
dansen i Furulundsparken kunde 
inte inletts på ett bättre sätt.

125 personer svängde runt i 
vårvärmen till tonerna av Trip-
pix.
När Ahlafors IF hälsade välkommen till 
årets första motionsdans var väderleken 
den bästa tänkbara. Det var kortärmat 
som gällde för många dansare, åtmins-
tone inledningsvis.

– Fantastiskt skönt och underbart att 
danssäsongen är igång, förklarade en av 
de gäster som lokaltidningen pratade 
med.

Trippix stod på scenen och bjöd på 
en blandad repertoar. Turerna varie-
rade som sig bör när det handlar om 
motionsdans. Tre gamla och en modern 
är arrangörens koncept.

– Vi kunde inte önska oss en bättre 
premiärkväll. Nu hoppas vi att den goda 
tillströmningen av dansare fortsätter 
under våren. Vi arrangerar motionsdans 
varje tisdagskväll fram till den 18 juni 
då vi tar sommaruppehåll, berättar Ing-
Britt Karlsson som hade tagit plats 
i caféet tillsammans med Marianne 
Andersson.

I pausen ringlade sig kön lång då 
så gott som alla besökare ville förse 
sig med förfriskningar i form av kaffe, 
dricka och smörgås. Efter drygt tjugo 
minuter återupptog Trippix spelandet 
och dansgolvet fylldes åter av dansanta 
par.

Diggarna, Rent Drag, Ros-Maries, 
C-laget, Duo Blå och Levin´s är de 
orkestrar som står på tur att inta Furu-
lundsparken.

JONAS ANDERSSON
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Kontrasternas stad Lund
3 dagar i Skåne

Grand Hotel Lund ★★★★  
Bo på stans  exklusiva och äldsta hotell som 
ligger mitt i centrum och dess charmiga och 
eleganta byggnad från 1800-talet har utsikt 
över Stadsparken.
Ankomst: Fredagar t.o.m. 21/6 och 16/8-20/12 2013. 

Pris per person i dubbelrum

1.399:-
Pris utan reskod 1.549:- 

Grand Hotel Lund

Sommarsemester

endast 1.849:- 
Valfri 23/6-8/8 2013. 

Endast slutstädning.

Schleswig-Holsteins sjöar
4 dagar i Sielbec k, Tyskland

Hotel zum Uklei ★★★

I det backiga landskapet mellan Kiel och Lübeck ligger ert hotell 
charmigt placerat mellan sjöarna Kellersee och Ukleisee. Här 
finns möjligheter för att njuta av utsikten över vattnet och gå på 
upptäcktsfärd i den vackra naturen.

Ankomst: Valfri 1/6-20/12 2013. 

Pris per person i dubbelrum

1.399:-
Pris utan reskod 1.549:-

 
endast 1.799:- 

Den tjeckiska kurorten
6 dagar i Mariánske Láznê

★★★★

Önskar ni att uppleva det auten-
tiska Tjeckien så hittar ni både 
vacker natur och ett flertal kul-
turella sevärdheter i denna del 
av landet. Det 4-stjärniga Golf 
Hotel Morris är en bekväm bas 
för er semester och hotellet 
ligger blott några få kilometer 
från Mariánske Láznê, som är 
en kurort belägen i det väst-
liga Böhmen, också känt som 
Marienbad.  Byn ligger i ber-
gen på 600 meters höjd och 
har i många år varit berömd 
för sina läkande mineralkällor. 
Här i denna vackra by har också 
personligheter som självaste 
Goethe och Chopin haft sin tid. 

Pris per person i dubbelrum

från 2.299:-

Ankomst: Valfri t.o.m. 
10/12 2013. 

 

1 barn 
6-14 år 

½ priset

www.happydays.nu

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Premiär på årets varmaste dag
– Motionsdansen i Furulund är igång

Årets första motionsdans lockade 125 
besökare till Furulundsparken. För mu-
sikunderhållningen svarade Trippix.

ALAFORS. Under söndagar i maj 
testar Nol-Alafors kulturfören-
ing ett nytt spännande koncept 
– lunchteater med fri entré och 
öppet café.

På menyn står ”Den star-
kare”, ett klassiskt drama av 
August Strindberg.

– Responsen har varit god och 
vi ser fram mot de två söndagar 
som återstår, säger skådespe-
larna Jenny Korhonen och Ylva 
Lind.
I caféet småpratar publiken runt borden. 
Allt är som vanligt. Det är öppet café och 
Pelarteatern bjuder på kaffe och nybakta 
bullar. Här sitter äldre och yngre besö-
kare och väntar på föreställningen ”Den 
starkare”. Plötsligt åker dörren upp och 
en kvinna störtar in på caféet. Publiken 
hamnar mitt i elden och blir en del av 
dramat. Vid ett av borden sitter en tidi-
gare bekant till kvinnan. Något har skurit 
sig mellan dem och tonen är inte särskilt 
hjärtlig. Å andra sidan är det bara en av 
dem som pratar. Kvinnan vid bordet 

talar bara genom ett målande kropps-
språk. Vad hon tycker är ändå inte svårt 
för publiken att uppfatta. Det uppstår en 
spänning i lokalen när alla närvarande 
känner att de deltar i föreställningen. 
Mikael Lindström är kypare och serverar 
gästerna påfyllning.

Det är tveklöst ett häftigt koncept som 
Pelarteatern testar.

August Strindbergs drama ”Den star-
kare” är ett makt-
spel som har ett allt 
annat än ett tydligt 

budskap. Vem som har makten i samta-
let mellan kvinnorna, där det uppenbart 
finns en laddning som härstammar från 
en för dem båda betydande man, varierar 
under pjäsens gång. Det är en spännande 
resa att följa maktspelet och upptäcka 
hur en som sitter tyst ändå kan avgå med 
”segern”.

Pelarteatern spelar ”Den starkare” 
ytterligare två söndagar i maj och är väl 
värd en halvtimmes paus från vårsolan-
det, kaffe ska vi ju ändå dricka!

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

LÖRDAG 25 MAJ
Surte Glasbruksmuseum kl 11-14

Välkommen till årets grönaste marknad!
Köp, byt eller sälj växter, 

trädgårdsprylar och hantverk.
Bruksongar har kaffeservering 
och det är fri entré till museet.

Dessutom
Kl 11, 12 och 13 visar Lisbeth Karlsson 

servettcopage och du kan se 
en utställning med färdiga alster.

Monica demonstrerar knypplingsteknik 
och visar färdiga verk.

Aktiviteterna sker i samarbete med ABF

Arrangörer: Kulturföreningen Bruksongar och Odlaklubben Väst. 
För mer info: surtemarknad.blogspot.se

Jenny Korhonen och Ylva Lind spelar huvudrollerna i ”Den starkare” som spelas 
på Pelarteatern i Alafors under söndagar i maj. Frivillig entré och gratis kaffe med 
tilltugg. Ett nytt spännande koncept som kallas lunchteater.

Ett drama mitt i cafétmitt i cafét


