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BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Som läsare av Alekuriren får du dessa speciella läsar erbjudanden. 
Uppge reskoden vid beställning – så får du automatiskt rabattpriset.

Kom ihåg reskoden: 
Alekuriren

Östaden på saltvägen
4 dagar i Ratzeburg, Nordtyskland

Pris per person i dubbelrum

från1.549:-
Pris utan reskod 1.699:-

1/5-30/9 2014: 1.899:-

Det är inte en överraskning att Ratzeburg har blivit ett 
populärt semesterställe för dem som föredrar bilsemes-
ter. Den idylliska östaden mitt inne i den nordtyska natur-
parken Lauenburgische Seen utgör en naturligt romantisk 
omgivning, där ni alltid är nära vattnet, vart ni än befinner er. 

På hotellet Der Seehof bor ni alldeles nere vid vattnet på näset 
som utgör vägen in till ön och utsikten är inget annat än fantas-
tisk! Ratzeburg är även den tyska multikonstnären Ernst Barlachs 
födelsestad och därför finns det naturligtvis ett sevärt museum 
inrett i hans gamla hem till hans minne. Dessutom är den massiva 
domkyrkan i röd tegelsten en praktfull syn, och kyrkan räknas än 
idag som en av de finaste i medeltidens murstensarkitektur. Skulle 
längtan efter land mot all förväntan sätta in, är marsipanstaden 
Lübeck endast 24 km norrut och Schwerin med Törnrosaslottet 58 
km österut också värda ett besök.

Der Seehof ★★★★ 
Hotellet ligger idylliskt på näset mellan de två sjöarna Küchensee 
och Großer Ratzeburger See – bara 50 meter från vattnet och 
med egen båtbrygga. Här finns en väldigt fin restaurang, där de 
inkluderade middagarna och frukostbuffén serveras. Dessutom har 
hotellet reception med gratis trådlöst internet, bar, rum med öppen 
spis/sällskapsrum, lekrum, bastu, trädgård och terrass med utsikt 
över sjön. Man kan hyra cyklar på hotellet. Hotellet är helt rökfritt. 
Alla rum har eget badrum med hårfön, telefon, TV, gratis trådlöst 
internet och minibar. Önskar man rum med balkong/terrass utanför 
säsongen kan detta köpas till (extra tillägg EUR 25/natt och rum). 

Tips till sevärdheter & upplevelser
500 m. 

- konstnären (1870-1938) är känd som en 
av Tysklands mest berömda expressionister: 700 m. 

ligger nästan lika vackert som Ratzeburg, och är känd for nar-
ren Till Eulenspiegel: 10 km. 

med massor av shoppingmöjligheter: 61 km. 
 m. svensk historia, UNESCO-listad: 65 km. 

 Ankomst: Valfri t.o.m. 
20/12 2013 samt i perioden 
2/1-28/9 2014.  

Julmarknad i Lübeck 

och Schwerin: 

25/11-30/12 2013 

Der Seehof

Använd reskoden 
och se fler utvalda 

specialerbjudanden till 
tidningens läsare på 
www.happydays.nu

NÖDINGE. Torsdagskvällens 
Höstkonsert innebar en full-
satt teatersalong i Ale gym-
nasium. Under en timma 
fick publiken njuta av musik 
av olika slag. Det var hög 
kvalitet på inslagen som pre-
senterades av Kulturskolans 
lärare.

Närmare 90 barn och 
ungdomar framförde musik 
av alla de sorter, från klas-
siska toner via Jazzgossen till 

senaste hitsen. En entusias-
tisk publik klappade takten 
till Klezmermusik spelad 
av en stråkorkester där Ale 
Kulturskola samarbetar med 
Kungälvs dito.

Artisterna lyckades för-
medla lusten och glädjen i 
att musicera tillsammans, det 
var grupper från duo till full 
scen.

JONAS ANDERSSON
Kari Harfi na och Niki Alikhan i sångnumret ”Out here on my 
own”.

Höstkonsert drog fullt hus

ALAFORS. Kent Carlsson har 
bestämt att åter plocka upp Den 
röda tråden.

Ale Teatersällskaps arbetar-
spel, som skildrar livet på den 
gamla spinnerifabriken i Alafors, 

ska visas på fi lm i Medbor-
garhuset.

Filmvisningen kommer att 
äga rum fredagen den 15 
november.

Det första arbetarspel som Ale Teater-
sällskap gjorde var i Surte 1987. Tre år 
senare hade Den röda tråden premiär. 
Ahlafors Spinnerifabrik spelade under 
ett sekel stor roll för folket i bygden.

– De som möjligen missade föreställ-
ningen eller som vill se den igen ges nu 
möjligheten att göra det, säger Kent 
Carlsson i Ale Folkets Hus-förening 
som står bakom arrangemanget.

– Det är på allmän begäran som vi 
visar Den röda tråden. Jag 
har redan ett 30-tal förhands-
bokningar till filmvisningen i 
Medborgarhuset, säger Kent.

Författare och regissör till 
Den röda tråden var Martin 
Rossing. Bland skådespe-
larna märktes bland andra 
Karl-Erik och Birgitta 
Lekander.

– Föreställningen blev en 
succé, minns Kent Carlsson 
som nu välkomnar Aleborna 
till en trivsam fredagskväll i 
Ledet.

JONAS ANDERSSON

Kent CarlssonKent Carlsson
från Ale Folkets från Ale Folkets 
Hus-förening.Hus-förening.

Den röda tråden går igen
– Filmvisning väntar i Medborgarhuset

Den röda tråden – arbetar-
spelet om Ahlafors gamla 
spinnerifabrik – hade pre-
miär 1990. Föreställningen 
spelades in och visas nu på 
fi lm i Medborgarhuset, fre-
dagen den 15 november.

Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

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

www.alefolketshus.se

Biljetter säljes på följande platser: Nödinge 
bibliotek, Ale Tips & Tobak, Allans bokhandel, 

Nols Folkets Hus 0702-65 66 70, 0706-83 66 71
Medborgarhusets kassa 1 tim innan.

Phantom of the Opera
Repris av 25-årsjubileumet

Fredag 8 november kl 19
Medborgarhuset, Alafors. 150 kr

Förboka gärna något att äta.

Den röda tråden
Filmvisning av arbetarspelet från 
1990. Spinneriet Alafors Fabriker.
Fredag 15 november kl 18

Medborgarhuset, Alafors.
100 kr entré inkl räkmacka och dryck.

50kr entré, utan tillbehör.

Phantom of the Opera var utan tvekan 
den mest ambitiösa uppsättningen 

någonsin, med över 200 personer på 
scen och i orkestern. Scenografin är 
specialkonstruerad just för denna 

uppsättning, som visas för utsålda hus 
1 och 2 oktober på Royal Albert Hall i 

London. Biljetterna sålde slut på mindre 
än 30 minuter!

Turbo sv tal
Torsdag 31 oktober kl 14

Gravity
Onsdag 6 november kl 19

Söndag 10 november kl 18
Entré 80 kr

Thor The Dark World - 3D
Onsdag 30 oktober kl 19
Fredag 1 november kl 14

Entré 80 kr

Lasse-Majas dektektivbyrå - Von broms
Onsdag 30 oktober kl 14
Söndag 3 november kl 15

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

Inte blir det enklare 
om man börjar höra lite 
dåligt. Ring Hörsellinjen 

0771-888 000.
www.horsellinjen.se

Hörselskadades Riksförbund

Tycker du 
att din chef
är otydlig?


