
VECKA 36         NUMMER 32|36 NÖJE

Idylliska Barth
4 dagar i Nordtyskland
Pommernhotel Barth ★★★ 
Besök Barth, den charmiga lilla 
staden belägen vid Östersjöns 
brusande vågor, med ett väl-
bevarat centrum från medel-
tiden och dessutom en trevlig 
hamnpromenad. Härifrån har 
du dessutom goda möjlighe-
ter för spännande utflykter till 
bl.a. hansastaden Stralsund 
(31 km), som har en välbeva-
rad stadsmur och som samti-
digt är porten till den populära 
semesterön Rügen med sin 
vackra och särpräglade natur, 
och här kan du också se Hitlers 
enorma semestertillhåll: Koloss 
von Prora (72 km).

Pris per person i dubbelrum

1.249:-
Pris utan reskod 1.399:- 

Ankomst: Valfri i perioden 
7/9-28/12 2014.

 1.049:- 
1.849:- 

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

         Pommernhotel Barth

i Stralsund: 31 km. 
i S

Krogsemester i Danmark
3 dagar på korsvirkeskrog i Nysted

★★★  
Den engelska korsvirkeskrogen
är från 1908 och ligger vid stranden och Nysted Nor med karaktäris-
tiska skorstenar, vita staket, öppen spis, äppleträd och trädgård.  

1.249:-
Pris utan reskod 1.399:- 

Ankomst: Onsdagar, tors-
dagar och fredagar t.o.m 12/12 
2014. 

Pris per person i dubbelrum 

1 barn 0-2 år gratis
2 barn 3-5 år á 399:- 
2 barn 6-14 år ½ priset
Max. 2 extrasängar

Mysigt hotell i Skåne

Upplev den lilla oasen Åkerbergs Hotell som ligger norr om 
Bosjökloster. Besök också Skånes Djurpark (3 km), missa heller 
inte en utflykt till den historiska universitetsstaden Lund (39 km).

Ankomst: Fredagar t.o.m. 19/12 2014. 

Pris per person i dubbelrum

1.499:-
Pris utan reskod 1.649:-

3 dagar i Höör

449:- 

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

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

I samarbete med

 

 Mimers Hus - Kungälv
Bilj: Ticnet.se Tel: 0771 70 70 70

Ev. kvarvarande biljetter på arenan 1 tim innan konsert

 EXTRA - Torsdag 25 september kl 19.30 - EXTRA
 Lördag 20 september kl 19.30
SLU
TSÅ
LT!

GÖTEBORG. Göteborgs-
Operan fyller 20 år.

Som ett led i jubi-
leumsfi randet har 
Kristina från Duvemåla 
premiär den 25 oktober.

I ensemblen återfi nns 
två unga talanger från 
Ale – Ester Sandnil, 7 
år från Nödinge, och 
Amanda Andersson, 13 
år från Älvängen.

Nedräkningen har börjat in-
för musikalen Kristina från 
Duvemåla som har premiär 
på GöteborgsOperan lagom 
till husets 20-årsjubileum. 
Urpremiären skedde i Mal-
mö 1995. Därefter spelades 
musikalen på Göteborgs-
Operan och på Cirkus i 
Stockholm under åren 1995-
99 och sågs av över en miljon 
människor.

Kristina från Duvemåla 
var den första musikal som 
spelades på den då nya Göte-
borgsOperan, med premiär 
1996 och är den mest fram-
gångsrika i sitt slag som spe-
lats i huset.

– När GöteborgsOpe-
ran nu fi rar 20-årsjubileum 
känns det fantastiskt att 
kunna presentera Kristina 
från Duvemåla igen med en 
ny generation artister, säger 
Stephen Langridge, konst-
närlig ledare opera/drama på 
GöteborgsOperan.

Bland den nya generatio-
nens artister som har en pre-
miär att se fram emot senare 
i höst märks Ester Sandnil, 
Nödinge, och Amanda An-

dersson, Älvängen. Tjejerna 
ingår i de barnlag, tre till an-
talet, som kommer att turas 
om att stå på GöteborgsO-
perans scen vid de föreställ-
ningar som är inplanerade.

– Det ska bli kul. För 
mig blir det första gången 
som jag uppträder på Gö-
teborgsOperan, säger Ester 
Sandnil som efter två så kall-
lade auditions blev uttagen 
att ingå i ensemblen.

– Mina två mostrar är 
operasångerskor, så sången 
och musiken fi nns i blodet, 
säger Ester som till vardags 
sjunger i kyrkokören hemma 
i Nödinge.

Amanda Andersson har 
sjungit i GöteborgsOperans 
barnkör i fl era år och hade 
en av huvudrollerna i Lasse-
Majas Detektivbyrå tidigare 
i år.

– Jag ser jättemycket fram 
emot att få spela med i Kris-
tina från Duvemåla och upp-
träda tillsammans med alla 

duktiga artister, säger Aman-
da till Alekuriren.

I februari 2012 hade 
Kristina från Duvemåla ny-
premiär på Svenska Teatern 
i Helsingfors. Rollen som 
Kristina gjordes av Ma-
ria Ylipää, Karl-Oskar av 
Robert Noack, Ulrika av 
Birthe Wingren och Robert 
av Oskar Nilsson. Lars Ru-
dolfsson regisserade. Sam-
ma team och huvudrollsin-
nehavare kommer att göra 
uppsättningen i Göteborg 
och Stockholm.

JONAS ANDERSSON

Ester och Amanda tar
plats på GöteborgsOperan

Ester Sandnil, från Nödinge, och Amanda Andersson, från Äl-
vängen, finns med i ensemblen för Kristina från Duvemåla.

Benny Andersson har gjort 
musiken till Kristina från Du-
vemåla.

Skepplanda-Hålanda 
SPF startade upp höstaktivi-
teterna den 28 augusti med 
sedvanligt månadsmöte. Ett 
bejublat framträdande stod 
Thorsten Johansson och 
Kent Carlsson för, som 
avslutning bjöd de på två 
annorlunda magdansare.

Efter uppträdande och 
information om kommande 
aktiviteter serverades goda 
smörgåsar och kaffe. Mötet 
avslutades i vanlig ordning 
med lottdragning och en del 
blev extra lyckligt lottade. 
Nästa möte är det sillsexa. 
Då krävs anmälan senast den 
21 september.

Månadsmöte i 
Skepplanda

SPF Alebygden upplevde 
en fantastisk fredagsvand-
ring i Staby Kärna. Star-
kes torp är en liten idyll där 
Gunnar Andersson från 
Staby gjort ett fantastiskt 
arbete med att iordningställa 
torpet. I gruvan bröts kvarts 
från 1950 till 1952 av fyra 
starka män.

Sigrid Pettersson, född 
i Staby, guidade oss och 
berättade om gruvan och 
torpet.

Vädret var vackert.

Fantastisk
fredagsvandring

 SPF-are på fredagsvandring 
 i Staby Kärna. 
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