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Berlin bakom fasaden
4 dagar i Tyskland

Upstalsboom Hotel Friedrichshain ★★★★ 
I centrumkvarteret Friedrichshain har man möjlighet för att 
se genom fasaden i det originella och färgrika Berlin. Ta dig 
in till centrum på några minuter och se t.ex. Potsdamer Platz, 
Kurfürstendamm eller Checkpoint Charlie. 
Ankomst: Valfri t.o.m. 27/12 2014 samt 1/1-27/2 2015. 

Pris per person i dubbelrum

1.499:-
Pris utan reskod 1.649:-

Pristillägg t.o.m. 31/10: 400:-

2 nätter 1.149:- 

4 nätter 1.949:- 
4 julmarknader i Berlin26/11 2014-6/1 2015

4 ju
26

2 barn 
0-13 år gratis

Upplev Jönköping
3 dagar vid Vätt ern, Småland

Clarion Collection Hotel Victoria 
Hotellet ligger i hjärtat av Jönköping nere 
vid Vätterns blanka spegel, 250 meter 
från Centralstationen och med shopping 
och restauranger alldeles runt hörnet. 

Pris per person i dubbelrum 

1.049:-
Pris utan reskod 1.199:- 

Hotel Victoria

1 barn 0-5 år gratis

3 nätter 1.549:- 

Ankomst: Fredagar och 
lördagar t.o.m. 19/12 2014 
och 2/1-6/6 2015. Valfri 
24/10-1/11 2014, 6-21/2, 
13-16/5, 21-23/5 2015. 

Tyska Vadehavskusten
4 dagar i Schles wig-Holstein
Hotel Arlau-Schleuse ★★★  
Området längs Vadehavskusten 
från Ejderen upp till den danska 
gränsen kallas för Nordfriesland. 
Naturen här präglas av marsk, 
torrlagda ängar och vallar. Vid 
den yttersta vallen ligger ert 
charmerande hotell där de små 
vägarna inbjuder till upptäcks-
färder i det här speciella land-
skapet. Upplev bl. a. stararnas 
samling, även kallad svart sol 
som äger rum både under vår 
och höst. Du finner också många 
andra utflyktsmöjligheter som 
t.ex. den spännande kanalstaden 
Friedrichstadt (32 km) eller 
Niebüll 
(33 km).

Pris per person i dubbelrum

1.549:-
Pris utan reskod 1.699:- 

Ankomst: 
Valfri 1/10-20/12 2014, 2/1-
17/2 samt 23/2-29/5 2015.  

Hotel Arlau-Schleuse 

 EXTRA: 1/11 2014-31/3 2015 ersätts en av middagarna med en 5-rätters middag 

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

2 nätter 1.099:- 

4 nätter 1.999:- 

www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

I samarbete med

 

Mimers Hus, Kungälv  
Lördag 27 sept kl 1600 (till ca 1830 inkl kaffepaus)

Sång Sånt

•  Bert-Owe Lundqvist, Leif ’’Pedda’’ Pedersen och 

   Martin Corneliusson sjunger ’’Arne i Bora’’-låtar m.m

•  20-års jubilerande Vier Brillen - 
   ”Hisingens nationalorkester”: Olle Huldén, 
   Kristian Wedel, Peo Lundgren, Christofer Rigdahl,
   Christoffer Ödman och Joen Wetterholm.

•  Elever från Nordiska Visskolan
               

Programledare: Lennart Thorstensson

Biljetter köpes i biblioteket, Mimers Hus, 0303-238202 
 mån–tors 10–19, fre 10–18, lör 11–15

(lör 27/9 till 16.00) Entré 180:- inklusive kaffe med dopp

Arr: Nordiska Folkhögskolan och Kungälvs kommun

Vinn presentkort till Restaurang Östra Tull och kaféet 

Mormors Dagar vid Gamla Torget på biljetten!

NOL. Ale Folkets Hus har 
fått en ny föreståndare.

Marita Holmgren har 
efterträtt Willy Kölborg 
som gått i pension.

– Det blir rakt in i 
hetluften då vi har en 
späckad höst framför 
oss, säger Marita till 
lokaltidningen.

Ale Folkets Hus förfogar 
över tre fastigheter. Förutom 
Folkets Hus i Älvängen och 
Nol ligger även Medborgar-
huset under samma organi-
sation.

– Älvängens Folkets Hus 
har fått en rejäl ansiktslyft-
ning under de senaste åren 
med bland annat nytt vär-
mesystem, nya fönster och 
nymålad fasad, berättar Ma-
rita Holmgren.

En annan investering som 
gjordes för några år sedan 
var införandet av digitalt 
biosystem i Medborgarhu-
set. Responsen har inte låtit 
vänta på sig.

– Vi har fyrdubblat anta-
let biobesökare på årsbasis. 
”Hundraåringen som klev 
ut genom fönstret och för-
svann” är den största succén 
i Medborgarhusets historia 
och lockade över tusen besö-
kare, förklarar Marita Holm-
gren.

– Generellt sett så lockar 
svenska fi lmer fl est åskåda-
re liksom våra matinéer på 
söndagar. I onsdags när vi 
visade ”Tusen bitar” kom 

över 100 personer, vilket är 
imponerande. Vi planerar 
att visa den igen. Det ska bli 
mycket intressant att se hur 
publiktillströmningen blir på 
”Medicinen” med Helena 
Bergström i huvudrollen, 
som vi visar nu på söndag. 
Söndagen den 5 oktober är 
det premiär för ”Pojken med 
guldbyxorna” som också va-
rit väldigt omtalad.

Medborgarhuset är emel-
lertid mer än bara bio. Det 
digitala systemet gör det 
även möjligt att visa live-
sändningar från Metropoli-
tan. Även här har gensvaret 
från aleborna varit bra.

– Nu satsar vi på tre före-
ställningar i höst och ytter-
ligare tre till våren. Först ut 
är Macbeth den 11 oktober, 
Carmen den 1 november 
och Figaro den 15 novem-
ber. Precis som tidigare 
kommer vi att erbjuda lättare 
förtäring i pausen och ming-
el i entrén när besökarna an-
länder.

– Det är rakt igenom kän-
da titlar som vänder sig till 
en bred målgrupp. Samtliga 
föreställningar är dessutom 
textade på svenska, poängte-
rar Marita.

Teater även för barn
För den yngre generationen 
fi nns tre barnteatrar att se 
fram emot i höstmörkret. 
Först ut är ”I Mumindalen” 
nu på söndag. Det blir en 
musikalisk resa i Tove Jans-
sons förtrollade värld.

18 oktober visas ”Ivar, 
Knutte & Katten” och 30 
november är det ”Skratt-
korven och Surstruten” som 
kommer på besök till Ala-
fors.

– Vi är oerhört glada över 
att kunna presentera detta 
digra utbud av arrangemang, 
som förhoppningsvis ska fal-
la Aleborna i smaken, säger 
Marita Holmgren.

Marita Holmgren är ny föreståndare för Ale Folkets Hus.

– Bio, opera och barnteater

Späckad
höst för
Folkets Hus

Det är rakt ige-
nom kända tit-
lar som vänder 
sig till en bred 

målgrupp. Samtliga före-
ställningar är dessutom 
textade på svenska
MARITA HOLMGREN

– Ja, det måste jag säga. 
Det blev en väldigt trevlig 
stämning, god lysning och 
respons från ett 30-tal per-
soner i publiken. Vi höll 
till uppe på teatervinden 
vilket förhöjde upplevelsen 
ytterligare vill jag påstå.

Du hade sällskap av 
Axel Falk?

– Det stämmer. Axel de-
buterade som professionell 
visartist redan 1981. Han 
står för ett genuint kun-
nande, ett riktigt proffs.

Vad blev det för pro-
gram?

– Vi skapade program-
met på plats. Det blev en 
blandning av relationer, 
äktenskap och frierier.

Nu laddar du för Sång 
& Sånt?

– Ja, på lördag har vi 
Sång & Sånt i Mimers 
Hus med bland andra 
Bert-Owe Lundqvist, 
Leif ”Pedda” Pedersen 
och Martin Cornelius-
son som gäster. Därutö-
ver bereder vi också plats 
för 20-årsjubilerande Vier 
Brillen samt tre elever från 
Nordiska Visskolan.

Något Skratta & Sjung 
inplanerat?

– Söndagen den 26 ok-
tober blir det Skratta & 
Sjung. Vi hälsar Matroser-
na välkomna till Starrkärrs 
bygdegård. Det är före 
detta Flottans Kavaljerer 
som varit i Starrkärr ett par 
gånger tidigare. En favorit 
i repris är att se fram emot.

JONAS ANDERSSON

Blev det en lyckad 
Visafton?

HALLÅ DÄR...

Lennart Thorstensson, sång- och spelman som underhöll på 
Repslagarmuseet i torsdags.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se


