
Upplev Neumünster
4 dagar i Nordtyskland
Best Western Hotel Prisma  
★★★

Upplevelserna ligger som ett pärl-
band runt staden Neumünster 
som har ett perfekt läge mitt i 
delstaten Schleswig-Holstein. Här 
väntar hansastäder och medeltid-
sidyller och storstadsäventyr. På 
klosterön längs floden Schwale 
och på stadens torg finner du 
anrika hus som är fyllda med 
caféer och butiker. Hotellet lig-
ger  mellan centrum och badsjön 
Einfelder See och nära stadens 
stora park där även det tropiska 
bad- och spacentret ligger.

Pris per person i dubbelrum

1.299:-
Pris utan reskod 1.449:-

Outlet Neumünster

Ankomst: Valfri t.o.m. 14/8 och 
10-13/10 samt torsdag och fre-
dag 21/8-25/12 2014. 

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

Hotel Prisma  

Kurort nära Mosel
6 dagar i Bad Bertrich, Tyskland
Parkhotel Bad Bertrich
Mitt emellan två vackra parker 
och 9 kilometer från floden Mosels 
imponerande naturlandskap har 
Parkhotel Bad Bertrich sitt säte i 
det tidigare sommarresidenset för 
den siste kurfursten av Trier. I dag 
framstår hotellet som ett klassiskt, 
flott och modernt hotell med en 
välrenommerad restaurang, som 
tillsammans med omgivningarna 
har bevarat den historiska prakten, 
den ursprungliga charmen och de 
goda traditionerna för avkop-
pling och välbefinnande. Hotellet 
ligger mitt i hjärtat av den bilfria  
och mycket vackra kurorten Bad 
Bertrich. 
Kuravgift EUR 2,20 per person/dygn.

Pris per person i dubbelrum

2.749:-

ankomst

Ankomst: Söndagar t.o.m. 
16/11 2014. 
 

Parkhotel Bad Bertrich

www.happydays.nu

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

I samarbete med

 

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

BLÅVINGAR 
”I SKOGEN KAN INGEN HÖRA DIG SKRIKA”

En halsbrytande relationskomedi

VUXEN 200 KR
SCENPASSRABATT 50 KR
UNGDOM 100 KR
FÖRKÖP ALE BIBLIOTEK,
NÖDINGE 0303-33 02 16

TEATERN, ALE KULTURRUM
LÖRDAG 30 AUG KL 18.00

NÖDINGE. Den 15 fe-
bruari hade Blåvingar 
premiär på Röda Scenen 
Folkteatern i Göteborg.

Under våren har 
Gertrud Larssons rela-
tionskomedi varit ute 
på turné i Västra Göta-
landsregionen.

Lördagen den 30 au-
gusti visas föreställning-
en i Ale Kulturrum.

I samband med Ale mat- och 
kulturfestival passar Ale Tea-
terförening på att hälsa väl-
kommen till höstens första 
publika evenemang.

– Vi tror och hoppas att 
detta arrangemang ska falla 
aleborna i smaken, säger te-
aterföreningens ordförande 
Margareta Nilson och låter 
samtidigt hälsa att biljetter 
till föreställningen finns att 

köpa på biblioteket i Nö-
dinge.

Blåvingar handlar om tre 
medelålders kvinnor som ger 
sig ut på sin årliga hajk. På 
ett dråpligt och halsbrytan-
de sätt blandas nostalgiska 
tillbakablickar på scout-
värderingar med skenande 
drömmar om gränslös kär-
lek, kroppsideal och Torre-
molinos. 

Blåvingar är något så 
ovanligt som en pjäs med tre 
namngivna kvinnor i huvud-
rollerna, som pratar om sig 
och sina liv helt ur sitt eget 
perspektiv och utan att det 
kretsar kring någon man. 

Regissör är Natalie Ring-

ler. Förra hösten regisserade 
hon den uppmärksammade 
och hyllade ”Vår klass” på 
Teater Galeasen.

Fylls av kvinnor
Blåvingar är skriven av Ger-
trud Larsson, som tidigare 
blivit mycket uppskattad 
för bland annat sina pjäser 
”Asylshopping”, ”Avd. 305”, 
”Den flygande handlägga-
ren” och ”Världens lyckli-
gaste kycklingar”.

Gertrud Larsson har 
många gånger valt att utgå 
från ett dokumentärt materi-
al när hon skriver manus, så 
är dock inte fallet med Blå-
vingar – allt är hittepå! Men 

detta betyder inte att många 
inte kommer att känna igen 
sig.

– Den här pjäsen är en 
present från mig till den 
trogna teaterbesökaren, sä-
ger Gertrud Larsson. 

– Med Blåvingar är jag 
inte ute efter att nå en ny 
publik. Tvärtom! Jag vill nå 
den gamla vanliga publiken, 
jag vill nå den riktigt stora 
publiken, jag vill att salong-
en fylls av kvinnor.

I rollerna ses tre kvinnor 
ur Folkteaterns fasta en-
semble: Ulla Berg Svedin, 
Elisabeth Göransson och 
Lena Birgitta Nilsson.

JONAS ANDERSSON

Lördagen den 30 augusti visas relationskomedin Blåvingar i teatersalongen i Ale Kulturrum.
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– Blåvingar visas 
i Ale Kulturrum

Relationskomedi först ut i höst

FOLKTEATERN

Folkteatern är en länsteater 

med anslag och uppdrag 

från Västra Götalandsregi-

onen. Teatern drivs som en 

ekonomisk förening med 

medlemmar från nära 300 

olika organisationer och 

föreningar. Omkring 45 

anställda arbetar i lokalerna 

på Järntorget i Göteborg. Vd 

är Anna Rosengren.

LÖDÖSE. Under sommaren 
arrangeras tre musikkväl-
lar på Ljudaborg i Lödöse. 
Först ut var The Goodbye 
Girls förra onsdagen.

Nu på torsdag blir det ga-
ranterad högklassig under-
hållning då Vier Brillen intar 
scenen. Visgruppen består 
av en samling energiska män 
från Hisingen. De bjuder på 
musik och texter i Hasse & 

Tages samt Povel Ramels 
anda. Underfundiga rim och 
oväntade poänger är också 
något som publiken har att 
vänta.

Den sista musikkvällen 
äger rum torsdagen den 28 
augusti då utomhusscenen i 
Lödöse gästas av vissånger-
skan Christina Kjellsson.

JONAS ANDERSSON

 Visgruppen Vier Brillen intar Ljudaborgs scen nu på torsdag. 
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Sommarmusik med Vier Brillen
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