
konserter i Surte kyrka den 
14 och 21 december, förkla-
rade Jack Svantesson innan 
han och körmedlemmarna 

tog farväl av publiken.
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Ringhotel am Tierpark 

Upplev Güstrow
 3 dagar i Nordtyskland
Ringhotel am Tierpark ★★★

Güstrow, även sedan 2006 
kallat för Barlachstadt efter 
konstnären Ernst Barlach, 
söder om Rostock är en prakt-
full och spännande stad i det 
forna Östtyskland. Upplev även 
hansastaden Rostock (42 km) 
och Wismar (88 km). Hotellet 
ligger i utkanten av Güstrow, 
bredvid ett tropiskt bastu- och 
badland samt stadens natur- 
och upplevelsepark där man 
kan komma nära inpå vargarna 
och gå under vattnet genom en 
tunnel. 

Ankomst: Valfri t.o.m. 21/12 
2013 samt 2/1-5/6 2014. 

Pris per person i dubbelrum

899:-
Pris utan reskod 1.049:-

endast 1.299:-

endast 1.749:- 
Ringhotel am Tierpark 

Smaken av Österlen
3 dagar i Brösarp, Skåne

★★★

Precis vid porten till Österlen ligger denna gamla, romantiska gäst-
givaregården: Brösarps Gästgifveri. Här har man drivet krog sedan 
1600-talet och här hittar ni ett internationellt erkänt restaurangkök 
och massor av skånsk charm. 

Ankomst: Valgfri t.o.m. 12/12 2013 samt måndag till torsdag i 
perioden 13/1-19/6 2014. 

Pris per person i dubbelrum

1.599:-
Pris utan reskod 1.749:-

middag a’la Österlen

499:- 

Mitt i Danmark
3 dagar i Kolding

★★★

Kolding ligger fint beläget vid fjorden och här ligger ert hotell i 
ett lugnt, grönt område vid stadsparken. Se Koldinghus, shoppa 
i centrum eller Kolding Storcenter. 

Ankomst: Måndag till fredag t.o.m. 20/12 2013 samt 2/1-20/6 
2014.                  Endast slutstädning. 

 

Pris per person i dubbelrum

1.149:-

449:- 

2 barn
6-14 år 

½ priset 

Foto: Hubertus

eller ring  

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Det här fotografi et är insänt av Göran Teiler, son till Eugén 
Teiler som bodde i Surte och arbetade på Glasbruket. Eugén 
spelade fi ol och ses som tredje person från vänster på nedre 
raden. Bilden är tagen någon gång på 50-talet. Göran tror 
att det kan handla om Starrkärrs musiksällskap. Kanske är 
det någon läsare som vet?

GRÖNNÄS. Det blev succé 
för den rockkväll som 
arrangerades på Grönnäs 
Kök & Bar förra lördagen. 
Det lokala bandet Back-
lights stod för underhåll-
ningen.

– En jättetrevlig afton! 
Det kom cirka 100 per-

soner, berättar krögaren 
Razvan Ionescu.

Mer livemusik blir det på 
lördag då trubaduren Ken 
Bee gästar Grönnäs.

– Förhoppningsvis blir 
det lika mycket folk den här 
gången, avslutar Razvan.

JONAS ANDERSSON

Lyckad rockkväll

Musiksällskap från 50-talet

KUNGÄLV. Det var guld-
glans över söndags-
kvällens jubileumskon-
sert med Opus -83.

Publiken i Mimers 
Hus fi ck uppleva kör-
sång när den är som 
bäst, men därtill också 
fl era strålande solo-
nummer.

När programmet var 
över stod dirigent Jack 
Svantesson i fokus för 
hyllningarna.

Det har gått 30 år sedan Jack 
Svantesson genomförde sin 
första körövning med Opus 
-83. Första gången kom sex 
entusiastiska medlemmar, 
nästa gång arton och tredje 
gången trettio glada sång-
fåglar.

– Vem hade kunnat tro på 
den här utvecklingen, säger 
Jack Svantesson.

Det var utlovat en svängig 
jubileumskonsert i Mimers 
Hus. Arrangören infriade 
löftet och en nästintill full-
satt salong hade anledning 
att njuta under dryga två 
timmar. Sångnummer från 
olika musikaler dominerade 
utbudet. De inhyrda solis-
terna Helene Jonsson och 
Olle Pettersson gjorde 
ingen besviken. Körens egna 
stjärnor i Jennie Elons-
son och Ingela Friberg gav 
också uttryck för sina röstre-

surser.
En bra första rond lyfte 

mot ännu högre höjder efter 
pausen. Olle Petterssons 
stämma kom sannerligen till 
sin rätt i Leonard Cohens 
”Hallelujah”, som följdes 
upp med körens arrang-
emang av ”You Raise Me 
Up”. En synnerligen fart-
fylld och pulshöjande kom-
bination serverade pianisten 
Dan Lindén och gitarristen 
Richard Hauer. Helene 
Jonsson fyllde på med ett 
sprakande Sound of Music-
medley och Opus -83 satte 
själva punkt med ”A Tribute 
to Queen”.

– Vi återkommer med jul-

Guldkantat jubileum med Opus -83

Opus -83, under ledning av Jack Svantesson, bjöd på en svängig jubileumskonsert i Mimers 
Hus.

Solist Olle Pettersson.Helene Jonssons sopran-
stämma imponerade.

ÖPPET: Måndag - fredag kl 11.00- 14.30
Fredag öppet till kl 22.00

Varje  fredag 17-20
After Work
P Å  V Å R  L U N C H M E N Y  V A R J E  D A G :

VÄLJ MELLAN EN KÖTT- OCH EN FISKRÄTT 
ELLER VÅR PIZZA- OCH PASTABUFFÉ

STORT SALLADSBORD 
MÅNDAG - FREDAG KL 11.00- 14.30


