
Toscanas vackra kullar
8 dagar i Casciana Terme, Italien

Pris per person i dubbelrum

3.249:-
Pris utan reskod 3.549:-

Dagen startas förslagsvis med en frukostbuffé på ert charmiga hotell 
La Speranza som ligger mitt i centrum. Sedan kan er upptäcktsfärd 
längs de snirkliga vägarna mellan de medeltida städerna börja. En 
given sevärdhet i dessa trakter är det lutande tornet i Pisa (42 km). 
Kör vidare norrut mot den mysiga staden Lucca (68 km) där ni kan 
strosa runt i de gamla kvarteren och kika in på Piazza dell’Anfiteatro 
(68 km), dricka dagens första cappuccino och shoppa i någon av 
stadens många butiker. Tillbaka på hotellet kan en fin avrundning 
på dagen vara ett besök på stadens thermalbad som under som-
maren är ‘open by night’.

Hotel La Speranza ★★★
Hotellet har restaurang, bar, café, TV-rum och en vinterträdgård. 
Utanför finns en pool (säsongsöppen maj-september beroende på 
väder) och terrass samt gratis parkering. 

Max. 1 barn 0-5 år gratis i föräldrars säng.
Max. 2 barn 6-14 år ½ priset i föräldrars rum.

37 km.  
42 km.  

– mysig medeltida by på UNESCOs världsarvslista: 
52 km.

– badort på italienska rivieran och känd för sin överdådiga 
karneval: 65 km.

– stad med fantastisk arkitektur och kultur, bl.a. Ponte 
Vecchio och Il Duomo: 75 km.

Ankomst: Valfri i perioden 1/4-25/10 2014.
 

Hotel La Speranza 

2.399:-

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren
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– DEN OFÖRVITLIGES SAGA EFTER SOFOKLES KUNG OIDIPUS

VUXEN 180 KR
SCENPASSRABATT 40 KR
UNGDOM 80 KR
FÖRKÖP ALE BIBLIOTEK,
NÖDINGE 0303-33 02 16

TEATERN, ALE GYMNASIUM
TIS 25 FEB KL 19

ÄLVÄNGEN. Torsdagen 
den 27 februari är det 
dags för säsongens 
första Musikcafé på 
Repslagarmuseet.

Det blir underhållning 
av två välbekanta och 
mycket aktade artister.

Far och son Frend-
berg, Lars-Eric och 
Johan, kommer till 
Älvängen.

Trollhättebon Lars-Eric 
Frendberg har en särskild re-
lation till Ale kommun. Ota-
liga är de gånger som han 
har uppträtt i Prästalund.

– Det började tidigt 80-
tal. Studieförbundet Vuxen-
skolan hörde av sig och frå-
gade om jag ville komma. Jag 
har återvänt varje år sedan 
dess. Det är en ynnest att få 
uppträda i Prästalunds hem-
bygdsgård en vacker försom-
markväll. Det är utan tvekan 
en speciell atmosfär som rå-
der där, förklarar Lars-Eric.

På senare år har Lars-Eric 
haft sällskap av sin son Johan 
Frendberg. Så är fallet även 
när Repslagarmuseet bjuder 
in till Musikcafé nästa tors-
dag.

– Vi gör en hel del pro-
gram ihop Johan och jag. 
Det är väldigt roligt och 
brukar uppskattas av publi-
ken. Eftersom Johan arbetar 
på en gymnasieskola i Troll-
hättan är det främst efter-

middags- och kvällsprogram 
som vi kan göra tillsammans.

Repslagarmuseet är inga-
lunda någon ny bekantskap 
för Lars-Eric Frendberg. 
Genom åren har han synts 
som underhållare i museets 
monter på Båtmässan i Gö-
teborg.

– Däremot blir det för-
sta gången som jag besöker 
Repslagarmuseet i Älväng-
en. Både Johan och jag ser 
fram emot den här spelning-
en och att få möta några av 
våra trogna anhängare i Ale 
igen. Det blir som att spela 
på hemmaplan.

Vad bjuder ni på?
– Vi har tänkt oss en salt-

stänkt inledning på kvällen 
med låtar av Evert Taube 
och Lasse Dahlqvist. Mil-
jön med trossar och rep gör 
att den typen av musik passar 
väldigt bra in i sammanhang-
et. Det kommer att bli många 
igenkännande melodier som 
exempelvis ”Så länge skutan 
kan gå” och ”Inbjudan till 
Bohuslän”. Vi kommer att 
blanda och ge lite grann, för-
klarar Lars-Eric.

Hur ser 2014 ut?
– Det är rätt mycket på 

gång, både för mig person-

ligen och för oss tillsam-
mans. Den här veckan ska 
vi uppträda två kvällar på 
Nostalgicum i Göteborg där 
arrangören beställt ett Elvis-
program.

Och till Prästalund 
återvänder ni?

– Självklart ska vi göra det! 
Torsdagen den 12 juni är ett 
datum som har nämnts.

Traditionen hålls således 
vid liv och aleborna kan där-
för glädja sig åt att få höra 
Frendbergarna både vinter- 
och sommartid.

JONAS ANDERSSON

Lars-Eric och Johan Frendberg vid sommarens spelning i Prästalund. Nästa torsdag, den 27 februari, 
svarar Trollhätteduon för underhållningen när Repslagarmuseet bjuder in till årets första Musikcafé.
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”Som att spela på hemmaplan”
Musikcafé med Frendbergs:

NUMMER 13         VECKA 14| 21NÖJE

Nu är 123 Schtunk tillbaka. 
Denna gång med en oefter-

härmlig version av Vilhelm 
Mobergs klassiska verk 
Raskens. Efter succén med 
Strindbergs Hemsöborna 
fortsätter man alltså att gräva 
i den svenska myllan.

– Som alltid när det hand-
lar om 123 Schtunk så blir 
det garanterat skratt. Det 
vet alla som sett någon av 
deras tidigare föreställning-
ar. Ibland blir det faktiskt 
skrattkramp, säger Margare-

ta Nilson.
De tre clownerna ska nu 

möta publiken med några av 
Vilhelm Mobergs fantastiska 
gestalter, som bland andra 
Skara-Knallen, Rapp-Hanna 
och Nergårds-Anna. Sanslö-
sa improvisationer, obegrän-
sad kärlek och sorg utlovas.

– 123 Schtunk visar Sve-

rige som det var då och hur 
det är nu, avslutar Margareta 
Nilson.

JONAS ANDERSSON

123 Schtunk kommer till Ale 
gymnasium.

123 Schtunk är tillbakaNÖDINGE. I veckan 
släpps biljetterna till 123 
Schtunk.

Rasken – vi går åt vilket 
håll vi vill är namnet på 
den musikföreställning 
som visas i Ale gymnasi-
um torsdagen den 6 mars.

– Ett efterlängtat och 
kärt återseende, förklarar 
Margareta Nilson, ordfö-
rande i Teaterföreningen 
i Ale.


