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Sommar nära Köpenhamn
3 dagar i centrum

First Hotel Marina ★★★★

Upplev det bästa av Nordsjälland: Här bor du med utsikt över Öresund 
och alldeles vid Vedbæk Strandvej norr om Köpenhamn – den per-
fekta belägenheten för en minisemester nära 
Louisiana (15 km) och Köpenhamn (25 km).  

Restaurang Skeppsbron

Pris per person i dubbelrum 

1.599:-
Pris utan reskod 1.749:-

Ankomst: 
Valfri i 
perioden 27/6-19/8 2014. 

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

2.649:- 

Verona och vinlandet
8 dagar i Vigasio, Venet o, Norditalien
Hotel Montemezzi ★★★★

Upplev den italienska kulturens 
essenser på din nästa semester till 
Italien: Vinupplevelserna, roman-
tiken och den historiska prakten! 
Ditt hotell ligger i utkanten av 
den lilla staden Vigasio ca. 30 
km sydöst om Gardasjön och 
på själva Via Verona - vägen 
till Norditaliens stora kulturk-
lassiker Verona. Härifrån har 
du endast en kvarts körväg till 
Julias berömda hemstad, där 
Romeo enligt Shakespeare stod 
under balkongen och förklarade 
sin eviga kärlek.  Verona är även 
musikälskarens mekka, där den 
enorma romerska arenan är känd 
som världens största opera.

Pris per person i dubbelrum 

3.449:-

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 25/10 2014. 

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

Hotel Montemezzi

1.549:- 
2.549:-

Lüneburger Heide
5 dagar i Bad Bevensen, Nordtyskland

★★★★ 
Bo på hotell med spa i den trevliga, gamla 
kurorten Bad Bevensen som är mycket känd 
för kurbadet Jod-Sole Therme med helgörande 
termiska källor och ett stort utomhus badland. 

Pris per person i dubbelrum 

2.049:-

behandlingar

 Ankomst: 
Söndagar t.o.m. 
26/10 2014. 
OBS: Kuravgift EUR 
2,70 per person/dygn.

Från 1/6 2014 inkl. 
vistelsen också 

1 x kaffe och kaka

endast 1.649:-  

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

eller ring  

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Kom ihåg reskoden: 
Alekuriren

I samarbete med

 

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

NÖDINGE. Kultursko-
lan i Ale höll sin årliga 
vårkonsert i Ale gymna-
sium.

Välrepeterade num-
mer avlöste varandra.

Det var hög klass rakt 
igenom.

Vårkonserten i torsdags in-
leddes med Kulturskolans 
allra yngsta. Det är en grupp 
med 5-6-åringar som börja-
de tralla och röra sig rytmiskt 
i höstas. Nu var de mogna 
för sin första vårkonsert och 
det lär följas av fler. Sedan 
följde uppträdande med fio-
len i centrum, där Vincent 
Ghandi, 8, var först ut. Tio 
är äldre, Hannah Lindmos-
sen, gjorde sitt sista framträ-
dande i Kulturskolans regi. 
Hon var för övrigt tillsam-
mans med Hanna Ericsson 
en av två som fick ta emot 
lavendel av intresseförening-
en. Även hon har fiolen som 
sitt instrument. Emma spela-
de piano och gruppen Pews 
visade hur den akustiska gi-
tarren kan användas.

Kulturskolans stipendie-
utdelning uppmärksamma-
de åtta personer förutom 
Hannah Lindmossen och 
Hanna Ericsson som fick 
lavendel för lång och trogen 
tjänst. Stipendiaterna var: 
Arat Behzadi, Linnea 
Björklund, Medea Brånell, 
Vidar Petersson, Sigrid 
Larsen Karlsson, Sebasti-
an Löf, Amilia Häger och 
Simon Lansenheim.

Efter stipendieutdelning-
en väntade framträdande 
med gitarr, saxofon, cello, 
solosång av Amilia Häger, 
piano med Johanna Axels-
son, fiol med Hanna Erics-
son, tvärflöjt med Rebecka 

och tjejbandet The Jocals 
gav sin kritikerrosade hit 
”Smile” som rönt stor fram-
gång i festivalen Ung kultur 
möts.

Avslutningen blev känslo-
sam, då Claes Willig avslö-
jade att han inte längre skulle 
få fortsätta som brasslärare i 
Ale. Det hindrade inte elev-
erna från att avrunda konser-
ten på bästa brassevis!

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Vårkonsert!

Kilanda 
Marknad

med Öppen Gård

Kristi Himmelfärds Dag torsdag 29 maj
Gudstjänst i kyrkan kl. 10.00

MARKNAD kl. 11-15

Ponnyridning, Tipspromenad, musikunderhållning.

Flera serveringar av kaffe, korv, hamburgare, glass,

våfflor och tunnbröd på olika platser.

Nu kan du ta bussen 
till marknaden!
Från Älvängen, 5 turer, tur å retur

Infarten. Skyltar visar vägen.

Inträde endast 30:- 
alla över 16 år

OBS! Endast kontant betalning, 

gäller hela marknaden

Älvängen

Nol

Kilanda

Alingsås

Gråbo

Sjövik

Välkomna!

Skolan/Kvarnen: Hembygdsföreningen. Hantverkare,

konstnärer, Röda Korset Second Hand.

Säteriet: Visning av ladugården med robotmjölkning,

köttdjur, kaniner, får, fårvallning, skyttesimulator,

traktorparad, blommor m.m.

Bandet heter Pews och uppträdde med bravur 
på Kulturskolans vårkonsert.
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Amilia Häger på sång och 
gitarr.

Rebecka visade sina färdigheter på tvärflöjt.

Kulturskolans intresseförening hade som vanligt utsett sti-
pendiater. Arat Behzadi, Linnea Björklund, Medea Brå-
nell, Vidar Petersson, Sigrid Larsen Karlsson, Sebastian Löf, 
Amilia Häger och Simon Lansenheim. Lavendel delades i år 
ut till Hannah Lindmossen och Hanna Ericsson.

Kulturskolan erbjuder undervisning i mängder av instrument. 
I år kunde även trumelever medverka i vårkonserten.

Hannah Lindmossen fick In-
tresseföreningens lavendel

Vincent Ghandi.


