
NUMMER 24         VECKA 25| 25NÖJE

Den tjeckiska kurorten
8 dagar i Mariánske Láznê
Golf Hotel Morris ★★★★

Önskar du att uppleva det 
autentiska Tjeckien så hittar du 
både vacker natur och ett flertal 
kulturella sevärdheter i denna 
del av landet. Det 4-stjärniga 
Golf Hotel Morris är en bekväm 
bas för din semester och hotellet 
ligger blott några få kilometer 
från Mariánske Láznê, som är 
en kurort belägen i det väst-
liga Böhmen, också känt som 
Marienbad.  Staden ligger i ber-
gen på 600 meters höjd och har 
i många år varit berömd för sina 
läkande mineralkällor. Spela 
golf på Royal Golf Club (50 m) 
och besök det historiska ölbryg-
geriet i Codova Plana (13 km).

Pris per person i dubbelrum

3.249:-
Pris utan reskod från 3.549:-
Pristillägg t.o.m. 30/9: 300:-

Golf Hotel Morris 

Ankomst: Valfri t.o.m. 8/12 
2014. 

 

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

från 2.299:- 

Vid floden Elbe
4 dagar i Dres den, Tyskland

Ringhotel Residenz Alt Dresden ★★★★

Dresden är en av de absoluta höjdpunkterna i mittyska Sachsen 
och stadens prakt och stämning är legendarisk. Ditt hotell ligger i 
den centrala stadsdelen Cotta, väster om den gamla stadskärnan 
och några få steg från Elbepromenaden.
Ankomst: Valfri t.o.m. 28/12 2014.  

Pris per person i dubbelrum

1.549:-
Pris utan reskod 1.699:-

1 barn 0-11 år 
30 % rabatt 
inkl. frukost-
buffé. 

Danmarks härligaste ö
5 dagar på Bornholm

Hotel Balka Strand ★★★  
Hotellet är ett perfekt val för en badsemester på Bornholm med 
både uppvärmd utomhuspool och ett läge bara 150 meter från en 
av öns – och Europas – finaste sandstränder, där du varje dag kan 
njuta av badupplevelserna i havet. 

Balka strand

Pris per person i dubbelrum 

1.749:-
Pris utan reskod från 1.899:-

Pristillägg t.o.m. 28/6 

Ankomst: Valfri t.o.m. 26/6 och i 
perioden 17/8-16/10 2014.

Använd reskoden och se fler ankomst-
möjligheter på www.happydays.nu.

1 barn 0-5 år gratis

www.happydays.nu
eller ring  

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

– så får du automatiskt rabattpriset.

Kom ihåg reskoden: 
Alekuriren

I samarbete med

 

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

BOHUS. I förra veckan 
var det premiär.

”En apa som liknar 
dig” fick välförtjänta 
ovationer.

Vaknaföreställningen 
hade ett tydligt bud-
skap som gick hem hos 
publiken.

Att komma till en ny skola 
som tonåring är inte alltid så 
lätt. Och hur är det att vara 
annorlunda och vem är det 
som bestämmer att en per-
son är annorlunda? Den frå-
geställningen utgjorde den 
röda tråden i Vaknaföreställ-
ningen ”En apa som liknar 
dig” som visades i samband 
med Skolans dag i Bohus. 
Det blev en skolföreställning 
och senare på kvällen även 
ett framträdande för allmän-
heten.

– Jättebra! Jag är verkligen 
imponerad och jag vet vilket 
arbete som ligger bakom en 
sådan här teater, berömde 
drogförebyggare Thomas 
Berggren som initierat pro-
jektet.

Mats Berggren antog 
utmaningen att tillsammans 
med eleverna i årskurs 8-9 
på Bohusskolan göra slag i 
saken. Femton ungdomar 
har varit involverade i före-
ställningen.

– De har träffats efter 

skoltid och repeterat tillsam-
mans, förklarar Mats.

När publiken hade bänkat 
sig och strålkastarna slogs 
på var allvarets stund inne. 
Några premiärnerver syntes 
emellertid inte bland skåde-
spelarna. De agerade vant på 
scenen och framkallade både 
spontana skratt och riktligt 
med applåder.

Det fanns en tankeväck-
ande underton i föreställ-
ningen, om hur det är för 
dem som inte passar in i 
mallen som betraktas som 
vanlig. Vi får följa Anna som 

flyttar från Göteborg till Bo-
hus. Hur är det att inte bli 
accepterad av de tuffa tjejer-
na i skolan? 

Slutscenen är mästerligt 

regisserad och där apan dy-
ker upp i en mycket speciell 
skepnad. Slutet gott, allting 
gott som man brukar säga.

JONAS ANDERSSON

”En apa som liknar dig” visa-
des i Bohusskolans gymnas-
tiksal förra måndagen.

Hur många ska ha vanlig mat och vad är vanlig mat egentligen?

De finsktalande herrarna bjöd på en underhållande konversa-
tion.

Skolans dag bjöd på teaterpremiär
– Tankeväckande Vaknaföreställning

Glada resenärer från 
Backavik i Nödinge, 
anhöriga, ledsagare 

från Ale stöd och besök samt 
personal gav sig i väg på 
utflykt onsdagen den 4 juni. 
Målet var Liseberg, som vi-
sade sig i full blomsterprakt, 
mycket att se och beundra. 
första stopp var vid Pol-
ketten, Lämpligt fanns en 
servering bredvid så vi kun-
de njuta av något att dricka 
och se på alla dansanta par 
och lyssna på musiken. Det 
smittade av sig. Alla såg 
glada ut. Attraktionerna 
började röra på sig och vi 
också. Man hissnade bara att 
stå på marken och beskåda 
det hela. Sedan var det dags 

för lunch. 
På Järnvägsrestaurangen 

man blev lite nostalgisk när 
man kom och vid ingång-
en fanns olika sorter och 
storlekar av gamla resväskor. 
Och vilken jättegod lunch! 
Mätta och belåtna gav vi oss 
ut i vimlet av alla skolklasser 
som besökte Liseberg. Med 
glada miner som smittade av 
sig. Så småningom var det 
dags för hemfärd. Trötta av 
alla intryck och allt vi varit 
om åkte vi belåtna mot Nö-
dinge. Tack alla som bidragit 
så att denna trevliga utflykt 
blev av, kanske blir det en 
tradition...

Elise Friman Glada resenärer från Backavik vid sitt besök på Liseberg.

Lyckad Lisebergsutflykt
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