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Minisemester i Karlstad
3 dagar i Värmland

Best Western Wåxnäs Hotel ★★★

Karlstad ligger vid Vänern och sägs vara glädjens och solens stad. 
Se t.ex. Alster Herrgård (11 km), Lars Lerins Sandgrund (3 km) och 
Värmlands Museum (3 km). 

Ankomst: Valfri t.o.m. 13/12 2014 samt 3/1-14/8 2015.  

Pris per person i dubbelrum

899:-
Pris utan reskod 1.049:-

1 barn 0-11 år gratis

1.299:- 
2.149:-

Förälskad i Köpenhamn
3 dagar i Danmark

Quality Hotel Dan ★★★★ 
Hotellet ligger centralt i Kastrup nära 
metron, inom en kvart kan du stå på Kongens Nytorv med alla 
sevärdheter inom räckhåll. Upplev t.ex. Tivoli, Nyhavn, Christiania 
och shoppa loss på Ströget.                                              Endast slutstädning.

Pris per person i dubbelrum

999:-
Pris utan reskod 1.149:-

Ankomst: Valfri t.o.m. 18/12 
2014 samt 2/3-25/3 och 7/4-
20/6 2015. 1 barn 0-5 år gratis 

2 barn 6-11 år 
½ priset

Julmarknad på Tivoli

15/11 2014-4/1 2015 

Maritim Club Hotel
  ★★★★ 

Kluckande vågor och ett hav 
med aktivitetserbjudanden – 
på Club Hotel Timmendorfer 
Strand som ligger 12 km från 
Travemünde kommer ingen att 
bli uttråkad. Omgivningarna 
med utsikt över Lübeckbukten 
lockar till spatserturer längs 
strandpromenaden (500 m), 
golf under den klarblå himlen 
på Golfpark Ostsee (6 km) eller 
en utflykt till historiska Lübeck 
(20 km). Här bjuds det på stora 
underhållnings- och motions-
program, beautycenter, bow-
ling, kvällsshower, inom- och 
utomhuspool och mycket mer! 

Pris per person i dubbelrum

1.949:-

 

Ankomst: Valfri t.o.m. 19/12 
2014 samt 2/1-28/4 2015.  
Kuravgift 1,50 EUR per person/dygn.

1 barn 0-6 år gratis 
2 barn 7-13 år ½ priset

Semester vid havet
4 dagar i Nordtyskland 1.499:-

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

I samarbete med

 

ÄLVÄNGEN. Kärleken till 
John Mayers musik har 
de gemensamt – gitarr-
spelandet likaså.

Benjamin Johansson 
och Erik Johansson 
gör nu succé på sociala 
medier under namnet 
Paper Dolls.

– En hyllning till John 
Mayer då det är namnet 
på en av hans låtar, för-
klarar duon när lokaltid-
ningen träffar dem.

Alesonen Benjamin Johans-
son och Erik Johansson, 
ursprungligen från Väst-
manland, men numera bo-
satt i Göteborg, träffades 
första gången när de kom till 
folkhögskolan Geijerskolan 
(musikinriktning) i Värm-
land.

– Det var på hösten 2011. 
Vi gick i samma klass och 
ganska snart upptäckte vi 
att vi gillade samma typ av 
musik. Gemensamt var att vi 
hade ett brinnande intresse 
för John Mayer, som gjort 
sig mest känd för den svens-
ka publiken som en sing-
er-songwriter. Han är också 
en fantastisk duktig gitarrist. 
John har en väldigt bred pu-
blik, förklarar Benjamin Jo-
hansson.

Allt eftersom tiden gick på 
folkhögskolan började Ben-
jamin och Erik att lira ihop 
allt mer.

– Att uppträda med John 
Mayer-låtar blev vår grej, 

berättar Erik.
Båda delar de drömmen 

om att få syssla med musik 
på heltid, kanske med bandet 
Paper Dolls? Benjamin Jo-
hansson har redan fått känna 
på livet som heltidsarbetan-
de musiker.

– Jag har haft privilegiet 
att under ett och ett halvt år 
leva på musiken genom att 
turnera tillsammans med co-
verbandet Tre Drag. Jag trivs 
verkligen bra med livet som 
musiker.

I konstellationen Paper 
Dolls är det Erik som han-
terar gitarren och Benja-
min som tar plats bakom 
mikrofonen. Två låtar har 
duon spelat in och lagt ut 
på Youtube respektive Face-
book. Låtarna som produ-
cerats är två covers – ”Leave 
Your Lover” av Sam Smith 

och ”Emmylou” av First Aid 
Kit.

– Vi har fått en otroligt 
bra respons vilket naturligt-
vis känns jätteroligt. Tanken 
är att vi ska lägga ut låtar 
kontinuerligt, säger Erik Jo-
hansson.

– Covers är ett bra sätt att 
nå ut till den breda massan, 
det är betydligt lättare att 
bygga en publik på det sättet 
än med eget material. Det är 
samtidigt en utmaning att 
spela in covers. Det handlar 
inte om att vi tror att vi gör 
låtarna bättre, snarare att vi 
vill få till versioner som vi 
känner oss nöjda med. Det 
är en utmaning.

Vad blir det för låtar 
framöver?

– Det får vi se. Det be-
höver inte vara jättedängor, 
huvudsaken är att det är bra 

låtar som vi gillar. Det är en 
linje som vi kommer att hål-
la, betonar Benjamin.

Parallellt med att grab-
barna spelar in nya låtar är 
de också öppna för livespel-
ningar i olika sammanhang.

– Vi är snälla pojkar som 
kan tänka oss att spela på 
alla möjliga tillställningar. Vi 
spelar vad som helst när som 
helst, skrattar Benjamin.

Aleborna ges tillfälle 
att lyssna till Paper Dolls 
i samband med Älvängens 
julmarknad söndagen den 7 
december.

– Det stämmer. Då tänker 
vi vara på plats och samla 
ihop pengar för Musikhjäl-
pen.
FOTNOT. Lyssna på Paper Dolls:
https://www.youtube.com/user/offici-
alpaperdolls

JONAS ANDERSSON

Erik Johansson och Benjamin Johansson gör succé på sociala medier under gruppnamnet Paper 
Dolls.

– Paper Dolls 
gör succé

Låtar i ny tappning
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ÄLVÄNGEN. Lika säkert 
som att tomten kom-
mer på julafton, lika 
självklart är det att 
Bernt Larsson erbjuder 
repslagning på höstlo-
vet.

En aktivitet som snart 
har gjort sitt?

Icke, ty barnen älskar 
den årligen återkom-
mande lovaktiviteten.

Programpunkten ”Slå rep 
med Bernt” är en tradition 
som år efter år lockar nya 
besökare.

– Jag vet inte hur många 

hopprep det har blivit ge-
nom åren, men många är 
det, skrattar Bernt som mer 
än gärna demonstrerar sitt 
kunnande så länge barnen 
uppskattar det.

– Det kommer ju nya barn 
och sedan är det faktiskt en 
del återkommande besökare, 
förklarar Bernt.

Med nummerlapp 26 stod 
Julia Sandberg från Älväng-
en och väntade på sin tur. 
Ganska snart fick hon grep-
pa den så kallade träskallen 
och under Bernt Larssons 
instruktioner genomföra 
processen från hampa till 
färdigt rep.

Från Partille kom There-
se Lundén med sonen Ar-
vid Kovacs, 5 år. Familjen är 
hemmahörande i Partille och 
de besökte Repslagarmuseet 
för allra första gången.

– Vi tittar i tidningen på 
morgonen och bestämmer 
vad vi ska göra. Idag har vi 
varit på Lödöse museum 

och tagit del av utställning-
en där, nu avrundar vi med 
lite repslagning innan vi åker 
hem, förklarar Therese.

Alla barn som slog rep på 
museet under torsdag och 
fredag kunde dessutom njuta 
av saft och bulle som perso-
nalen hade dukat upp med.

JONAS ANDERSSON

Aktivitet som repeteras varje lov

Julia Sandberg från Älvängen kom till Repslagarmuseet i tors-
dags för att slå rep med Bernt Larsson.

Mimers Hus, Kungälv  
Lördag 15 nov kl 1600 (till ca 1830 inkl kaffepaus)

Sång Sånt
•  Spelmanslaget Kafferast (8 kvinnor och 2 män) 
   med bred och lättsam underhållning

• Jarl Carlsson Band ”Från Evert Taube till Paul 
 McCartney”. Christian Lindkvist gitarr, piano, Henrik  
 Bengtsson bas, Peter Strandberg trummor och Jarl  
 Carlsson sång, piano, gitarr.

•  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 15/11 till 16)
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!


