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Lyxig slottssemester
4 dagar i, Nordtyskland
Landhotel Schloss Teschow 

★★★★  
Minst en gång i livet bör du unna 
dig en lyxig slottssemester och 
en sådan upplevelse kan du få 
på det 4-stjärniga slottshotel-
let Landhotel Schloss Teschow i 
Nordtyskland. Här väntar en skön 
semesterupplevelse med lyx och 
service, och det är det bara att 
ta för sig av alla möjligheterna 
med t.ex. golfspel eller ren avs-
lappning på hotellets stora well-
nessområde. Slottet ligger vackert 
beläget i natursköna omgivningar 
i en stor park med egna golfbanor, 
nere vid den stora Teterower See. 

Pris per person i dubbelrum

1.999:-
Pris utan reskod 2.149:- 

Pristillägg: 4/7-31/8: 300:-

sage (20 minuter)

Ankomst:  Söndagar till tisdagar t.o.m. 16/12 2014. 

Landhotel Schloss Teschow

1 barn 0-5 år gratis.
1 barn 6-11 år ½ priset.
1 barn 12-15 år 20 % rabatt.
Max. 1 extrasäng totalt.

På glasbruk i Småland
3 dagar i Bergdala

Bergdala Wärdshus 
Här kan du få ett unikt möte med småländsk kultur, natur och en 
inblick i produktionen av glaskonst, då du bor i de röda glasarbet-
arstugorna med vita knutar i direkt närhet till själva glasbruket. 
Ankomst: Måndagar t.o.m. 24/11 2014. 

Pris per person i dubbelrum 

1.399:-
Pris utan reskod 1.549:- 

om Bergdala inkl. guidad 

Hotel Majestic 
Mitt i idylliska Alsace är ert 
hotell placerat i centrum av 
Niederbronn-les-Bains. Besök 
Strasbourg med bl.a. Notre Dame 
och området Petite France.

Vinsemester i Alsace
6 dagar i Frankrike Pris per person i dubbelrum

1.649:-
Pris utan reskod 1.949:-

Använd reskoden och se fler 
ankomstmöjligheter på

 www.happydays.nu.

Ankomst: Valfri t.o.m. 20/12 
2014.
Turistskatt EUR 1 per person/dygn.

1.049:- 

1 barn 0-5 år gratis.

eller ring  020 79 33 84

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

I samarbete med

 

NÖDINGE. Det blev 
succé när ”Kingen” intog 
scenen i Ale gymnasi-
um.

170 personer fanns i 
publiken.

Det var fullt ös från 
första till sista stund.

Det var inte bara besökare från 
Ale utan även personer från 
bland annat Göteborg, Kung-
älv och Tjörn som hade sökt 
sig till Nödinge och tisdagens 
föreställning med ”Kingen” 
alias Torgny Karlsson. Pu-
bliken applåderade, visslade 
och många skratt hördes när 
huvudpersonen berättade om 
hur musiken kom till Sveg 
och Sverige. Hur det började 
med Radio Luxemburg och 
sedan förändrade musiklivet 
i landet.

”Kingen” bjöd både på 
covers och nya låtar, skrivna 
av honom själv. Två extra-
nummer blev det med Chuck 
Berrys ”Roll over Beetho-
ven” som värdig slutpunkt. 
Med sig hade ”Kingen” tre 
andra musiker som också vi-
sade på stor skicklighet; Jonas 
Thornberg, Jens Persson 
och Göran ”Baga” Back-
lund.

– Efter föreställningen 
trängdes folk för att köpa 
tröjor, böcker och videos. 
Själv fick jag många upp-
skattande kommentarer och 
till och med en kram för att 
vi arrangerat detta, säger Ale 
Teaterförenings ordförande 
Margareta Nilson.

”Kingens” framträdande 
var det sista som Ale Teater-
förening hade att bjuda på för 
våren.

– Jag måste säga att vårens 
program blev väldigt lyck-
at med en blandning av ett 
klassiskt drama, en komedi 
och musik, säger Margareta 
Nilson. 

Först ut var Västanå tea-
ter från Värmland med Kung 
Domalde, som bygger på 
det klassiska grekiska dramat 
Kung Oidipus. 

– Här hade vi en publik 
runt 100 personer vilket får 
anses som klart godkänt. 
Västanå har en speciell spels-
til som väl inte riktigt kom till 
sin rätt här, men som ändå 
grep tag i framför allt andra 
akten. Det var många som ta-
lade om den magiska musiken 
i pjäsen.

123 Schtunk med Raskens 
var naturligtvis vårens höjd-
punkt med fullsatt salong, till 
och med en efterfrågan på 
biljetter som arrangören inte 
kunde tillgodose. 

– Med avslutningsnumret 
”När rocken kom till Sveg” 
blev det en mycket lyckad 

vårsäsong. Vi var ju också 
medarrangör på den lyckade 
Lasse-Maja-föreställningen 
förra helgen, säger Margareta 
Nilson och tillägger: 

– Jag vill rosa de ideella 
krafter som fixar med kaf-
fe och hembakat i samband 
med våra föreställningar. Det 
är uppskattat av besökarna. 
Alla intäkter vi får där går till 
Världens Barn. 

Höstens program håller på 
att bokas, men redan nu kan 
Margareta Nilson avslöja att 
Ulf Dohlsten kommer på 
besök den 2 oktober med den 
prisade föreställningen ”Alla 
heter Allan” som har gäst-
spelat på bland annat Folkte-
atern.

JONAS ANDERSSON

– Ja, planeringen pågår 
för fullt, men det är en 
lång process. Eftersom 
det är första gången 
finns ingen given mall, 
vi startar från grunden 
och ska ta fram ett helt 
nytt koncept. Vi utgår 
från aleborna och ska 
försöka skapa en struk-
tur där alla känner sig 
välkomna.

Hur går tankarna?
– Det ska bli en fa-

miljefestival, ingen 
mässa. Vi vill göra den 
här dagen till ett årligen 
återkommande arrang-
emang och det ska ske 
i nära samarbete med 
kommunens förenings-
liv. Så sent som i tors-
dags hade vi en träff med 
inbjudna föreningar. Vi 
vill visa på det småska-
liga – vi är landet nära 
storstaden. Vi ska lyfta 
fram det vi är stolta över 
och visa upp för andra. 
Mat- och kulturfestiva-
len ska bli en arena för 
föreningar samt näring-
sidkare som har någon 
sorts koppling till mat.

Var kommer festi-
valen att äga rum?

– Ale gymnasium 
kommer att utgöra cen-
trat för utställarna, men 
det kommer också att 
ske aktiviteter utomhus. 
Bland annat ska det byg-
gas upp en scen där vi 
hoppas kunna bjuda på 
underhållning av skilda 
slag. Dessutom vet jag 
att Företagarföreningen 
på Ale Torg förbereder 
ett event samma dag 
vilket är väldigt positivt. 
Folk drar folk.

Vilka ingår i 
projektgruppen för 
festivalen?

– Jag har sällskap av 
Sven Nielsen, Christi-
na Magnusson Wallöe, 
Kristina Österlind och 
Anne-May Hugo. En 
bra sammansättning av 
engagerade och drivna 
människor. 

JONAS ANDERSSON

Är förbered- 
elserna igång?

HALLÅ DÄR...

…Lisa Haeger, projektledare 
för Mat- och kulturfestivalen 
som ska arrangeras i Nödinge 
den 30 augusti.

Det svängde ordentligt när Torgny ”Kingen” Karlsson intog scenen i Ale gymnasium. 170 personer 
fanns i publiken.
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”Kingen” rockade 
loss i Ale gymnasium


