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Utmarksvägen 14, Kungälv
Tel. 0303-178 30, www.musikanten.org

Elgitarrpaket!
Exel stratta + 

Kustom KGA10. 

Pris 2490:-

OLP
MM-1

3995:-

Yamaha C-40
1570:-

Yamaha

2700:-

PSR-275

Julnoter för piano
gitarr, blås m.m.

Klapp o klanginstr.
Tillbehör

Musikskola start i
januari.

WE PLAY LOUDER!

Julpris
1595:-

Julpris
1695:-

Julpris 995:-Julpris 1995:-

Julpris 8995:-

Elbas+
Förstär-

kare

G.B.
JUL-
PRIS

1795:-

DIN MUSIKAFFÄR PÅ HEMMAPLAN

Yamaha CLP-piano

DIGITALPIANO FRÅN 6495:-
CLP-110 13990:-

– Nej, julfirande kan man
inte kalla det. Masaierna firar
ingen jul överhuvudtaget,
eftersom de inte är kristna.
De har mer en naturreligion.
Inget firande, ingen tomte
och inga julklappar.

Kommer du och turis-
terna du har med dig fira
någon slags jul?

– Jag gissar att de gäster
som reser med mig hit över
jul inte förväntar sig eller vill
ha något som liknar en
svensk jul. Troligen är själva

resan en julklapp till dem
själva. 

– Men lite speciellt blir det
på julafton. Vi ska, tillsam-
mans med masaierna, grilla
en get på masaivis, och dricka
ljummet öl på masaipuben i
byn Talek där vi ska bo.
Masaierna delar köttet med
kniv och sedan äter vi det
med händerna. Sedan blir
det underhållning, vi och
masaierna ”växelsjunger”.
De sjunger en slags entoniga
brösttoner.

Det blir en annorlunda
jul?

– Ja, absolut. Sedan ska vi
vandra under stjärnorna i
den afrikanska ”julaftonsnat-
ten” och lyssna efter lejon…

Nyårsafton?
– Då ska vi vara på Zanzi-

bar och bland annat simma
med delfiner. Julen 2005 ska
jag vara bland bergsgoril-
lorna i Uganda.

NICKLAS TOLLESSON

Annelie Utter, 41, ekoturismarrangör
från Tjuvkil, som ska tillbringa julen i
Masaimara i Kenya.

Blir det julfirande med masaier i år?

Genom Kuriren når du 
samtliga hushåll 

och företag 
i Kungälv, Ale och Lilla Edet.

Ett media – tre kommuner 
0303-74 99 40 •

www.alekuriren.se

100%
täckning


