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Oplevenfestlig
aften med Sten
Bramsen, Birthe
'Kjæt; Jørgen
Ingmann, Dario
Campeotto, Pe-
der Kragerups
orkester
ogmød
denre
mUSI-
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venner.
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Kendt svensk
sanger skal
optræde
på Nordals
østen Warnerbring med ved
Pladechancen skærtorsdag

østen Warnerbring, kendt
svensk.•~~n&,\!r,der har. :vis,t os
danskere, at vi har visetraditio-
ner herhjemme, kommer til
Nordals. Det sker skærtorsdag
i forbindelse med Ekstra-Bladets
fladechance, som Nordals Bold-
klub står som medarrangør af.
" østen Warnerbring er ikke
kun et kendt navn i sit hjemland,
men i ligeså høj grad her i
Danmark. Der går ikke mange
dage imellem, man kan høre ham
i radioen, og også i dansk
fjernsyn har han været flere
gange.

østen Wamerbring afløser
~itaristen Jørgen Ingmann som
professionel solist ved arrange-
fuentet, hvor man ellers præsen-
ferer en række amatørsolister,
der skal dyste om chancen for
at komme til at indspille en
~ofonplade. Det er ikke
kun på Nordals. denne konkur-
rence holdes. Der er
»uaskilningsløb« flere andre sts-
~~r i landet inden finalen i foråret
lKøbenhavn.

Foruden østen Warnerbring
edvirker også en række andre

'endte p~ofessionelle kunstnere

ved arrangementet skærtorsdag
i Nordals-Hallen. Over!!.~ddet
fra arrangementet går til arbei-
det i NordaIs Boldklub. Der er
således flere grunde til at møde
op: Man Støtter NordaIs Bold-
klub, og får samtidig fin under-
holdning.



Nordalskan
bydepåen
talentparade

På Nordals kan man om kort tid få lejlighed til at overvære
talenternes' parade inden for underholdningen. Det .er
Fest-i-By-komiteen, der sørger 'herfor. Man har nemlig
allieret sig med Ekstra-Bladet, og komiteen kører årets
EB-Pladechance.

Arrangementet finder sted skærtorsdag den 23. marts i
Nordals-Hallen, Det bliver ikke kun lokale talenter, der
bliver lejlighed til at høre. Ekstra-Bladet og Tajmer Booking
stiller-med en række kandidater, som allerede har kvalificeret
sig.

Men der bliver ikke kun lejlighed til at høre dygtige
amatører. Der bliver også en række professionelle indslag
i arrangementet. Det sørger guitaristen Jørgen Ingmann,
sangerinden Birthe Kiær og sangeren Dario Campeotto for.
Både amatører og professionelle får fint musikalsk akkom-
pagnement. Det sørger Peder Kragenips orkester for.

- Det er Fest-i-By-komiteen, der står som indbyder til
arrangementet skærtorsdag. Men man skal ikke tro, at det
også betyder, at nu begynder Fest-i-By-arrangementerne.
Pladechancen har nemlig ikke spor med disse aktiviteter
at gøre. De finder først sted i maj, siger Peter Glock fra
Nordals Boldklub. •

Vi er gået ind i dette arrangement, fordi vi regner med,
at det kan give nogle penge. Overskuddet skal gå til
indretningen af vort ny klubhus, som om kort tid indvies,
siger Peter Glock.

.,. '

vig

••

Tops tjern er
og amatører
underholder
på Nordals

Professionelle og amatører går sammen og leverer i aften
et stort underholdningsprogram på Nordals. Det sker i
forbindelse med Ekstra-Bladets »Pladechance«, hvor Nord-
als Boldklub er medarrangør. Man er i Pladechancen nået
frem til en af semifinalerne, og den afvikles i Nordals-Hallen,

Til denne semifinale kommer amatører fra Viborg, Vejen,
Svendborg, Odense og Åbenrå. Det er de skrappeste fra
en række konkurrencer, man har samlet til arrangementet
i Nordals-Hallen. Gevisten for vinderen er deltagelse i
finalen, der afvikles i april i Tivolis Koncertsal. .

Den professionelle afdeling byder på topstjerner med
svenske østen Warnerbring i spidsen. Han er kommet med
»på afbud« fra guitaristen Jørgen Ingman. østen Warner-
bring er ikke kun et stort navn i sit hjemland, men også
her i Danmark, hvor han adskillige gange har optrådt i
TV, ligesom han meget ofte er at høre i radioen. .
AI professionelle medvirker endvidere sangerinden Birthe

Kjær, der for et par år siden også slog sig igennem i
revy-branchen. 'Desuden sangeren Dario Campeotto, der er
en af veteranerne inden for dansk underholdning. Både
amatører og professionelle akkompagneres af Peder Kra-
gerups orkester.

Overskuddet fra arrangementet i aften i Nordals-Hallen
går til arbejdet inden for Nordals Boldklub.

Fest-i-byer
arrangø:r .,af 'u;'. .f;; D9 esval reb Is. .H20'Jplåaecf[ancB'"

Fest-i-by-komiteen lægger lidt tidligere ud i år, og det sker
med et ekstra arrangement. Fest-i-by er gået ind som arrangør
af Ekstra-Bladets Pladechancen 1978. Det sker ved et
arrangement i Nordals-hallen.

Pladechancen 1978 på Nordals finder sted Skærtorsdag.
Det er den 23. marts. Foruden talenter fra hele Sønderjylland
bliver der også professionel underholdning. Den sørger Jørgen
Ingmann, Birthe Kiær, Dario Campeotto og Sten Bramsen
for. Solisterne akkompagnere s af Peder Kragerups orkester.

_ Vi håber naturligvis, at arrangementet vil trække mange
mennesker til hallen, idet et overskud for Nordals Boldklubs
vedkommende skal bruges til at dække udgifter i forbindelse
med det ny klubhus. For Nordals Håndboldklubs vedkom-
mende skal et overskud bruges til at dække kommende
ekstra-udgifter i ungdomsafdelingen, siger Peter Glock fra
Nordals Boldklub.

Selve årets Fest-i-by finder sted i tiden fra tirsdag den
2 maj til og med søndag den 7. maj. Der er allerede nedsat
udvalg fra de to arrangerende klubber - Nordals Boldklub
og Nordals Håndbold. Fra NB er det Peter Glock, Per
Søndergård. Peer Christiansen, Lena Larsen og Knud Po~lsen,
mens det fra NH er Bjarne Knudsen, Anette Frederiksen,
Vagn Thorsen og Henrik Harbech.
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