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Spahotell i Österrike

 

8 dagar i Bad Hof gastein
Hotel Alte Post Bad 
Hofgastein ★★★★

Gasteinerdalen i de österrikiska 
Alperna erbjuder ett pärlband 
av celebra kurorter som upp-
stått runt de hälsobringande 
termalkällor. Mitt i dalen omrin-
gat av höga bergstoppar ligger 
Bad Hofgastein som har dalens 
största kurbadland med utom- 
och inomhus bassänger fyllda 
med vatten från byns källor. På 
kyrktorget ligger ert hotell som 
följer upp kurtraditionerna på 
bästa vis och bjuder er välkomna 
till en österrikisk sommaridyll lika 
blomstrande som hotellets fasad.

Pris per person i dubbelrum

3.299:-
Pris utan reskod 3.599:-

samt gratis transport med 

2 barn 
0-9 år 
gratis 

Ankomst: Valfri 17/8-12/10 2013.     Kuravgift 2 EUR per person/dygn.

Hotel Alte Post Bad Hofgastein

Dagar i Kvänum
3 dagar i Västra Göt aland

★★★★  
Mellan sjöarna Vänern och Vättern, 
i centrum av Kvänum, ligger ert 
vackra hotell, som kan bli en god 
bas för en välbehövd minisemester 
från vardagens alla måsten. 

Pris per person i dubbelrum

1.399:-

med kaffe

Ankomst: 
Fredagar 16/8-
15/11 2013. 

1 barn 
6-14 år 

½ priset 

inkl. frukost 
449:- 

Sagoomspunna Barth
3 dagar i Nordtyskland

Pommernhotel Barth ★★★ 
Hotellet ligger i utkanten av den lilla staden Barth vid Östersjöns kust 
med ett välbevarat centrum från medeltiden och havspromenad.

Ankomst: 13/9, 22/9 och 6/10 samt valfri 16/10-26/11 och 
1-18/12 2013.  

Pris per person i dubbelrum

899:-

museum

 
1.199:- 

1.549:- 

eller ring  

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

– så får du automatiskt rabattpriset.

Alekuriren

ALAFORS. I tisdags 
var det höstpremiär 
för motionsdansen i 
Furulund.

Intresset var stort.
– Vi räknade in drygt 

120 besökare, förklarar 
Åke Johansson.

Trippix svarade för den 
musikaliska underhållningen 
när motionsdansen snurrade 
igång efter några veckors 
sommaruppehåll. Det var 
full fart på dansgolvet från 
första stund. Ytterligare fyra 
tisdagsdanser är inplanerade 
innan säsongen är över. Ikväll 
står Rent Drag på scenen och 

de följs i tur och ordning 
av Diggarna, Levin´s och 
C-laget.

På söndag är det också 
nypremiär för den musika-
liska teaterföreställningen 
”Dansen på Furulund”, som 
är ett samarbete mellan Tea-
tervinden och Ahlafors IF.

Lördagen den 21 septem-
ber blir det 60- och 70-tals-
fest i parken med trubaduren 
Björn Nilsson bakom mik-
rofonen. Här gäller endast 
förköpsbiljetter.

Motionsdansen hade säsongspremiär i Furulundsparken i 
tisdags. Trippix stod för musiken. Ytterligare fyra tisdags-
danser är inplanerade i höst.       Arkivbild: Jonas Andersson
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Motionsdansen har snurrat igång

ALE/GÖTEBORG. För tio 
år sedan spelade de till-
sammans i ett garage 
bortanför Hälltorpssjön 
i Alafors.

Nu på lördag står 
alebandet Feed the sea-
gulls på Kungstorgets 
scen och uppträder för 
kulturkalasbesökarna 
då de tillhör fi nalister-
na GP Scen 2013.

Johan Bergström, Andreas 
Bergström, Patrick Van’t 
Hof och Vidar Klemedts-
son har gjort musik tillsam-
mans ända sedan de gick på 
gymnasiet. 

I julas slog de sig samman 

med David Silvdahl och 
Tobias Dettmann och bil-
dade popbandet Feed the 
seagulls. 

Sedan dess har framgångs-
sagan bara fortsatt och de har 
redan lyckats göra sig ett 
namn på Göteborgsscenen 
då de spelat på såväl Sticky 
Fingers som Pusterviksba-
ren. 

I år deltar de i Göteborgs-
Postens årliga musiktävling 
GP Scen och har lyckats ta 
sig hela vägen till final. 

Albumaktuella
Nu på lördag den 17 augusti 
uppträder de på Kungstor-
gets scen med låten ”Day by 

Feed the seagulls – med förstärkning. Tobias Dettmann, Clas Andersson, Vidar Klemedtsson, David Silvdahl, Martin Ståhl, 
Emma Jacobsson, Helena Strand, Andreas Bergström, Johan Bergström, Vendela Wahlberg och Patrick Van’t Hof. På lördag 
spelar de tillsammans på Kungstorgets scen på Kulturkalaset.          Foto: Rebecca Carlgren/livefoto.nu
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– Feed the seagulls till fi nal i GP Scen 2013

Pop från Ale på Kulturkalaset

day” och med sig har de för-
stärkning av en tremanskör 
samt två killar på blåsinstru-
ment.

– Det ska bli jättekul! Att 
spela på stora scenen på Kul-
turkalaset är något man alltid 
drömt om att få göra. Visst 
skulle det vara roligt om 
vi vann tävlingen, men det 
är inte det viktigaste, säger 
sångaren Johan Bergström.

Senare i höst kommer 

Feed the seagulls att släppa 
ett fullängdsalbum, som 
ännu inte fått något namn, 
men innan dess uppträder 
de på Nossebro Rock Festi-
val som går av stapeln den 31 
augusti. 


