
Aktiv-gruppen henter verdensnavn til Nordborg:

1'87 var det i Tivoli det foregik - i
'88 var det i Horsens, og fredag den
5. mlij i år er det Nordborg, det
gælder. Countrymusikkens ukr0-
nede, men absolut mest prisbe-
hængte konge, Johnny Cash, kendt
fra sine optrædender på verdens-
plan live, på video, j fjernsyn og
radio, med over ,æ pladeudgive1-
ser bag sig, 5f; år gammel og på
toppen af sh~wbizz gennem 32 år,

står på scenen i Nordals-Hallen
med farniliebandet The Carter Fa-
mily og et 100mands orkester med
numre som »F olsom Prison
Blues«, »1 WaIk The Line«, »St, .
Quentin«-sagen, »A Boy Named
Sue« og så mange andre kendte
ting, der nu kan nås i to sæt på
tilsammen l ~ til 2 timer.

Aktivgruppen i NB har siden
koncerterne med de store navne

•

som Tøsedrengene og Kim Larsen
satset stort, sidste år med The
Glenn Miller Orchestra og nu med
Johnny Cash and The Carter Fa-
mily. Alle disse aktiviteter har
gruppen fra NordaIs Boldklub gen-
nemført med jernflid, godt samar-
bejde og disciplin, bakket loyalt op
afNB's aktive og passive medlem-
mer, der hver gang møder op som
frivillig arbejdskratt og sammen

med gruppen, man har bundet an
med gennem de sidste år.

280 kroner købes på Turistkontoret
i Nordborg og hos Jefsen Radio i
Sønderborg. Det gælder nok om at

. være oppe på mærkerne, for billet-
salget blev åbnet imandags, og man
kunne næsten få lyst til at starte et
par væddemål, om hvor længe det
varer, før der kan meldes udsolgt.

Der er plads' til 1400 gæster i
Nordals-Hallen til en koncert som
Johnny Cash-koncerten, hvor der
skal være siddepladser til alle. Der
vil blivesolgt billetter fraH avnbjerg
og Kiel i syd til Horsens ogÅrhus i
nord og København i øst Lokalt
kan billetterne å 165, 200, 220 og

Koncerten i Nordborg bliver
Johnny Cash's og Carter-farniliens

-------------------- I ~----------------------

eneste optræden i DK denne gang.
Fra NordaIs går turen til Holland,
hvor Europas-koncert nr. 2, '88,
afholdes.



Forsalg:
Nordals Turistkontor

tlf. 04 45 05 92
Radio Jefsen, Sønderborg

tlf. 04 42 58 88
Saga billetbureau. København

tlf. 01238800
Danartist Billetbureau, Odense

tlf. 09 140110
Århus Billetbureau
. tlf. 06 13 05 44

eD-Hjørnet, Horsens
tlf. 05 62 45 22

Arrangør:
NORD'ALS®BOLDKUJB

I
Aktivgruppenfra NB (fra venstre: Benny Jørgensen, Bent Enghoff, Anders Ebsen) med chefenfor
MN-music, Århus og hans medarbejder Lone Juncker foran Nordals Idrætscenter.

INordals
Idrætscenter
fredag d5-5

kL21.00


