
Skepparholmen

All-inclusive på resort 
8 dagar i St. Englmar, Tyskland
Predigtstuhl Resort ★★★ 
Oavsett vilken tid på året det 
är, kan man se fram emot fina 
upplevelser för hela familjen på 
den stora resorten Predigtstuhl i 
St. Englmar i Bayerischer Wald, 
vars idylliska landskap är kulis-
sen på din semester med otaliga 
upplevelsemöjligheter. Här bor 
du i en egen semesterlägenhet 
med plats till upp till sex per-
soner, balkong eller terrass och 
all-inclusive. 

Pris per person i lägenhet
 (min. 2 och max. 6 personer) 

3.199:-
Pris utan reskod 3.499:- 

Pristillägg: 
31/1-27/2 & 11/7-11/9: 1.050:-

21/3-10/4, 25/4-10/7 
& 12/9-30/10: 700:-

kl. 18-22
kl. 10-22

² 
   lekland & wellnessområde

Ankomst: 
Lördagar t.o.m. 10/1-12/12 2015. 

Vistelsen inkl. städning 3 gånger/vecka. 
Kuravgift per person EUR 1,20 (6-15 år) och 
EUR 1,60 (över 16 år) och dygn. 

              Predigtstuhl Reso
rt

Hansastaden Stralsund
4 dagar i Nordtyskland

Arcona Hotel Baltic ★★★★  
Hotellet ligger ett stenkast från 
den gamla stadsdelen och ham-
nen i hansastaden Stralsund, vid 
Östersjön.

1.699:-
Pris utan reskod 1.849:-

Dom, Ozeaneum & Meeres 
Museum Stralsund

Pristillägg: 1/5-30/9: 50:-

Ankomst: Valfri t.o.m. 29/5, 
samt 1/6-21/12 & 26-27/12 2015. 

4 nätter m. 
2 x 2 middagar

 2.099:- 

Lyxig bykrog i Skåne
3 dagar i Krist ianstad

Familjeägd, rustikt inredd bykrog 
byggd på tidigt 1900-tal med välkänd 
restaurang, belägen strax utanför 
Kristianstad vid Råbelövssjön.

1.349:-
Pris utan reskod 1.499:- 

Ankomst: 
Fredagar t.o.m. 26/6 2015. 
Inkluderar slutstädning

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

Sommarsemester  

1.699:- 

eller ring  020 79 33 84

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Kom ihåg reskoden: 
Alekuriren

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

 

NÖDINGE. Teaterfören-
ingen i Ale fyller 20 år.

Någon form av jubi-
leumsaktivitet planeras 
till hösten.

Vårens program har 
också lite grann av 
stjärnglans över sig med 
en skön mix av musik 
och teater.

Ale Kulturrums teatersalong 
är åter tillgänglig för publika 
arrangemang. Teaterfören-
ingens första programpunkt 
för året äger rum måndagen 
den 2 februari då föreställ-
ningen ”Djävla mansfôlk” 
gästar Nödinge.

– Det är Åsa Bergh som 
hyllar Monica Zetterlund. 
Åsa gjorde bland annat rol-
len som Ulrika i Västergöhl 
i originaluppsättningen av 
”Kristina från Duvemåla”, 
berättar Margareta Nilson, 

ordförande i Teaterförening 
i Ale.

Musikaliska framträ-
danden lockar av tradition 
mycket publik till teatersa-
longen i Nödinge. Fjolåret 
utgjorde inget undantag.

– Det var fullt hus när 
Schtunk var här på vårkan-
ten. ”När rocken kom till 
Sveg” var också en uppskat-
tad show och då gungade det 
rejält i salongen, förklarar 
Margareta.

– Höstens höjdpunkt var 
utan tvekan ”Alla heter Al-
lan” som var en trevlig och 
väldigt mysig föreställning. 
Även här var publiktill-
strömningen god.

Mer musik blir det den 10 
mars när ”Tag det rätta tag 
Cloetta” drar in i Ale Kul-
turrum. 

– Då kommer det att an-
das nostalgi. Det är en kvar-
tett artister som kommer att 
bjuda på musik vi minns från 
50- och 60-talet. Man kan se 

det som en uppföljning på 
”Ta´t lugnt ta en toy” som 
bland annat visades i Kung-
älv och som fick väldigt bra 
kritik, säger Margareta Nil-
son.

Onsdag den 1 april blir 
det högklassig teater när 
Riksteaterns uppsättning 
”Middag” presenteras. I hu-
vudrollen ser vi Elisabet 
Carlsson. Elisabet som blev 
guldbaggenominerad för sin 
insats i ”Grabben i graven 
bredvid” 2002.

– ”Middag” är en svart 
komedi som gjorde jättesuc-
cé i London, då med titeln 
”Dinner”. Jag ser verkligen 
fram emot att ta del av denna 
produktion.

I teaterföreningens pro-
gramfolder inryms också 
barnteatern ”De små vå-
gornas fotspår” som arrang-
eras tillsammans med Ale 
kommun. Tisdag 7 april är 
datumet som gäller för den 
interaktiva berättarföreställ-
ningen med fantasin i fokus.

Ale Teaterförening har 
närmare 300 medlemmar 
och har sedan starten 1995 

varit värd för många publika 
succéer.

– Om man ska titta i back-
spegeln så var uppträdandet 
med Peter Carlsson & Blå 
Grodorna en riktig höjdare. 
Det var innan gruppen slog 
igenom på allvar, avslutar 
Margareta Nilson.

JONAS ANDERSSON

– Musik och teater i skön mix
Jubileumsår det svänger om

Elisabet Carlsson, en gång guldbaggenominerad för sin roll i 
”Grabben i graven bredvid”, kommer till Ale Kulturrum senare i 
vår med Riksteaterns uppsättning ”Middag”.

Margareta Nilson, ordföran-
de i Ale Teaterförening som 
20-årsjubilerar 2015.
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Teater-
rutan

Medborgarhusets Bio, 
Ledetvägen i Alafors

0706-83 66 71
alefolketshus@gmail.com

www.alefolketshus.se

Biljetter säljes på följande 
platser: Ale Tips & Tobak, 

Allans bokhandel, Nols 
Folkets Hus 0706-83 66 71 

Medborgarhusets kassa 
1 tim innan. Ej längre på 

Nödinge bibliotek.

Livesändning från 
Metropolitan. 

Textad på svenska. 
Entré 200:-, 

Matbiljett: 140:-

La Donna del Lago
Söndag 14 mars

 kl 18.00

Ge bort presentkort 
eller biljetter till våra 

arrangemang. Beställ på 
alefolketshus@gmail.com
 eller på 0303-74 13 25 
mellan kl 8-16 vardagar.

Välkomna! 

Hoffmanns äventyr
Lördag 31 januari

 kl 19.00

Onsdag 21 jan kl 19
 Entré 80 kr

Jönssonligan 
-den perfekta stöten 

3DD

Big Hero 6
Söndag 1 feb kl 12

 Entré 60 kr

Söndag 25 jan kl 18
Onsdag 28 jan kl 19

 Entré 80 kr

The Imitation Game

OBS!

Medborgarhusets Bio, 
Ledetvägen, Alafors 

0706-83 66 71, 
0303-33 03 96 

1 h innan föreställning,
alefolketshus@gmail.com

Vi är nu en digitalbio 
med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!


