
Sommar i Kalmar
6 dagar i Småland
Best Western Plus 
Kalmarsund Hotell ★★★★

Välkommen till den gamla res-
idens- och stiftstaden Kalmar. 
Den charmiga staden bjuder på 
en medeltida stadsdel, domkyrka 
och inte minst Kalmar Slott (1 
km). Du bor på det fyrstjärniga 
hotellet, som har en central belä-
genhet på Kvarnholmen. Vandra 
i stadsparken som ligger bredvid 
Kalmar Slott och upplev Kalmar 
från vattensidan genom en båt-
tur med Kalmarflundran. Gör en 
utflykt till Öland (13 km) via den 
6 kilometer långa Ölandsbron och 
upplev den unika naturen med 
bl.a. UNESCOs världsarvslistade 
Stora Alvaret och Borgholm Slott.

Pris per person i dubbelrum

3.099:-
Pris utan reskod 3.399:-

 

Ankomst: Valfri i perioden 
15/6-11/8 2014. 

Endast slutstädning.

   Kalmarsund Hotell

VÅR & HÖST 

1.249:- 

1 barn 0-5 år gratis.
2 barn 6-14 år ½ priset. 

Krog i Nordtyskland
4 dagar i Treia, Nordtyskland

Välkommen till mysiga Nord-
tyskland. Här bor du på ett hotell 
med ett välrenommerat kök i 
det historiska landskapet, som 
har riktigt mycket att bjuda på 
till den vuxna publiken. Hotellet 
har en väldigt inbjudande krog 
med öppen spis och ligger endast 
21 km väster om Schleswig stad, 
där du kan börja din minisemes-
ter med att uppleva Schleswig 
Domkyrka som snart är 1000 år 
gammal. Du får inte heller missa 
ett besök på Gottorp Slott, där 
du hittar flera museer med 
spännande arkeologiska fynd – 
bl.a. den 3 ton tunga 
ekbåten Nydambåten. 

Pris per person i dubbelrum 

1.599:-
Pris utan reskod 1.749:-

Ankomst: Fredag t.o.m. 30/5 
och 6/6-19/12 2014. 

1 barn 0-5 år gratis
1 barn 6-14 år ½ priset

1.149:- 

www.happydays.nu
BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:
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NÖDINGE. Sabi Sabahu-
din fi ck uppdraget att 
sätta upp en jubileums-
föreställning för Vakna.

”Aim to the top” har 
engagerat ungdomar 
under hela våren, nu lär 
den också inspirera de 
som ser den.

– Puh, det här var lika 
svettigt som roligt, sa 
en lycklig och genom-
blöt Sabi efter premiä-
ren.

Det drogförebyggande pro-
jektet, Vakna, fi rar 10 år 
under 2014. Sabi Sabahudin 
från Nödinge har varit med 
från början.

– Killar som Sabi är bästa 
medicinen mot drogmiss-
bruk. Han har med sina 
många föreställningar en-
gagerat hur många ungdo-
mar som helst och det var 
självklart att fråga honom 
om inte han ville sätta upp 
en jubileumsföreställning. 
Jag är så imponerad av den 
kraft som dessa ungdomar 
besitter. Vilken energi, säger 
Thomas Berggren.

Dansföreställningen ”Aim 
to the top” hade premiär i 
Ale gymnasium på söndags-
kvällen. En välfylld salong 
fi ck se en sprakande show 
under 40 intensiva minuter. 
Effekterna och koreografi n 
håller högsta klass. Det bjuds 
på fl era spektakulära dans-
nummer. Kärlek, åtrå, svek 
och återförening präglar fö-
reställningen där musiken är 
välbekant, till och med Abba 
är med på ett hörn. Publiken 
är med på noterna och hyll-
ningarna efteråt är samstäm-
miga. ”Aim to the top” vill 
inspirera ungdomar att våga 
fullfölja sina drömmar. En-

semblen består av dansstu-
derande ungdomar från både 
Göteborg och Ale. En av 
huvudrollerna spelas av San-
dra Poswiatowska från Nö-
dinge. Charmigast var dock 
blott 13-årige Elias Holm 
som med ett härligt leende 
spred värme till publiken 

– Dansföreställningen ”Aim to the top” imponerade
Energi i överfl öd

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

Föreställningen går mot sin upplösning. Sabi i valet och kvalet.

Sprakande dansshow med svåra hopp.

Sandra Poswiatowska och Sabi Sabahudin, båda från Nödinge.

Inga premiärnerver, så vitt publiken kunde se.

I LARS GILLIS FOTSPÅR
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REPSLAGARMUSEET 
I ÄLVÄNGEN

1/6 - 13/8
VERNISSAGE

1 JUNI kl.12 - 16 

oavsett han satt i spagat eller 
hoppade fl ygande högt.

Under måndagen kom-
mer ”Aim to the top” att spe-
las två gånger under skoltid 
samt en kvällsföreställning.

Sabi Sabahudin uppvakta-

des efter föreställningen med 
belöningsstipendiet ”Eld-
själ” från Vaknafonden. En 
mer passande beskrivning på 
den 19-årige talangen från 
Nödinge är svår att fi nna.


