
NUMMER 05         VECKA 07| 21NÖJE

SPORTLOVS-
AKTIVITET!

Repslagarmuseet 0303-74 99 10
www.repslagarbanan.se

”Slå rep med Bernt”
Tors 12 och fre 13 februari kl 11-14

Fri entré för barn och ungdom
Materialkostnad 30 kronor

www.repslagarbanan.se

Alla barn  
bjuds på 
saft och
 bulle!!

NÖDINGE. I torsdags kväll 
bjöd Ale Kulturskola in till 
Vinterkonsert. En fullsatt te-
atersalong möttes av ett 20-
tal stråkelever, som tillsam-
mans inledde arrangemanget 
med två finstämda stycken. 
Därefter fick publiken ett 
smakprov ur musikalelever-
nas produktion ”Oliver”, 
som har premiär i april.

Det blev på alla sätt en 
trivsam afton i Ale Kultur-
rum där kulturskolans elever 
förärades välförtjänta app-
låder efter konsertens slut. 
Kvällen avslutades pampigt 
med 4drums och låtarna 
”Little drummer boy” och 
”Some nights”.

JONAS ANDERSSON
Fyra tjejer som kallas sig Jocals framförde två egna låtar.

Amanda Carlbom framförde solo – “Fade into you”.

4drums satte punkt för Vinterkonserten.

Vinterkonsert med Ale Kulturskola
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ÄLVÄNGEN. Det har 
gått ett år.

Torsdagen den 19 
februari är far och son 
Frendberg tillbaka på 
Repslagarmuseet.

Ett kärt återseende 
för alla inblandade – 
Lars-Eric och Johan, 
men även för publiken.

Årets första Musikcafé på 
Repslagarmuseet står för 
dörren. Det blir underhåll-
ning av Lars-Eric och Johan 
Frendberg, två välkända 
musiker i detta geografiska 
område.

– Jag har haft förmånen 
att få uppträda i Prästalund 
i över 30 år. På senare år 
har Johan funnits vid min 
sida vilket jag är väldigt glad 
för. Det är alltid speciellt att 
komma till Ale och uppträ-
da för vår trogna publik, 
säger Lars-Eric till Aleku-
riren.

Lars-Eric och Johan 
Frendberg är en uppskat-
tad duo som gör omkring 

125 spelningar om året. 
De härstammar från Troll-
hättan där Lars-Eric agerat 
allsångsledare under ett an-
tal decennier. Sonen Johan 
arbetar som musiklärare, 
spelar gitarr och sjunger på 
ett sätt som får nackhåren 
att resa sig.

– Vi har väldigt roligt när 
vi spelar tillsammans och 
kompletterar varandra på 
ett bra sätt, säger Lars-Er-
ic som utlovar en allsköns 
blandning när de gästar Äl-
vängen nästa torsdag.

Besökarna kan vänta sig 
godbitar av Elvis Presley, 
Paul Simon, Tom Jones 
med flera. Detta varvat med 
toner från den svenska mu-
sikhimlen borgar för en rik-
tig helkväll.

– Det var en fantas-
tisk stämning när vi var 
på Repslagarmuseet i fjol. 
Förhoppningsvis blir det 
en favorit i repris den här 
gången, avslutar Lars-Eric 
Frendberg.

JONAS ANDERSSON

 Johan och Lars Eric Frendberg svarar för  
 underhållningen när Repslagarmuseet bjuder  
 in till årets första Musikcafé torsdagen den 19 februari. 
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– Musikcafé stundar på Repslagarmuseet
En helkväll med Frendbergs

I ensamt majestät hörde vi Sigrid Larsen Karlsson på sång och 
gitarr med Nordmans låt ”Vandraren”.

Besök slottens land
4 dagar i Nordtyskland
Landhaus Bondzio ★★★  
I denna lantliga idyll ligger hotellet, 
nära Schwerin (17 km) på östsidan 
av den stora vackra Schwerinersjön 
och inte långt från sjön Cambser, 
där du kan bada på sommaren. 
Här har du möjlighet till några avs-
lappnande dagar, omgiven av natur 
och lugn och ro i slottens lands-
kap Mecklenburg-Vorpommern. 
Området bjuder på många utfly-
ktsmål och du kan t.ex. åka på en 
äventyrlig resa i det vackra landska-
pet och uppleva alla stämningsfulla 
gamla städer och praktslott, alla 
med en spännande historia. Besök 
Törnrosaslottet 
i Schwerin 
(17 km).

Pris per person i dubbelrum 

1.299:-
Pris utan reskod 1.449:- 

Ankomst: Valfri i perioderna 
31/3-28/5 och 1/6-21/12 
2015. 

      Landhaus Bondzio

1 barn 0-5 år 
gratis. 
2 barn 6-14 år 
½ priset.999:-

1.699:-

3 dagar i Vänersborg
 

Strand Hotell  ★★★ 
Ditt hotell ligger mitt i Vänersborg vid Vänern norr om Trollhättan 
med en fantastisk utsikt över Sveriges största insjö och den gamla 
hamnkanalen. Staden kallas ofta för Lilla 
Paris efter poeten Birger Sjöbergs dikt. 

Pris per person i dubbelrum

1.099:-

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 28/8 2015. 

Semester vid Vänern

Alsace för finsmakare 
6 dagar i Guebwiller, Frankrike

★★★

Mitt i den klassiska, franska 
idyllen Guebwiller ligger ditt 
hotell endast 500 meter från 
stadskärnan och med utsikt över 
vinmarkerna.         

Pris per person i dubbelrum

3.049:-

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

Ankomst: Söndagar i peri-
oden 5/4-25/10 2015. 
OBS: Turistskat EUR 1 per person/dygn. 

www.happydays.nu
BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.  
Förbehåll för tryck- och prisfel samt utsålt.
     

Alekuriren

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

I samarbete med

 

  Teknisk arrangör:


