
DAG DEN 2 . APRIL KL. 19.00
med mange

værdifulde
præmier.

Sted: Nord Als
Hallen. Vedr. Itusforbin-

delser til lotto se nærmere herom i DEN
SÆRUGE LOTTO-ANNONCE. Læs også nær-

mere om de mange spændende gevinster.

TORSDAG DEN 25. APRIL KL 21.00 -
Fest i by koncert med

BAC$JA8
Sted: Nord Als Hallen
Entre: kr. 75.- + gebyr
Forsalg ved:
Expert, Nordborg, Storegade 2, tlf. 744514 26 og
Expert, Sønderborg, Østergade 7, tlf. 74425888
Døren åbnes kl. 20.00

FREDAG DEN 26. APRll __ --=
-~__ ~_ICL_ 14.00 _...... "

LØRDAG DEN 21.
DEN DANSKE BANK CUP
Fodboldturnering for firmaer på Nord Als. HOV\!
Klo 14.00: OOES
5..•.01',- i Nord Als Hallen

~I med underholdning af RANDI DANCERS
og forskellige overraskelser,bl.a, publikumsgaver.- Se også
annoncen i Alsingeren om MODESHOWET. #a

IILØRDAG DEN 21. APRIL
KJ.. 19.00

E med
BJØRN Ir OKAY

Pausemusiken leveres af Cheers.
Festmenu: Forskellige muligheder til priser

fra kr. 75.-. 95.-
Om festmenuen - se nærmere herom i Idrætscentret's
annonce i Alsingeren.
Orientering herom og forudbestilling ved Hallens Cafe-
teria på telefon 74451919 senest tirsdag den 23. april.

- --



I Nord Als Hallen - Hal 1
Musik: Stambordsmusikerne

Pris: kr. 105.- + gebyr.
Forsalg: Nordborg Turistkontor, tlf. 74450592
Sidste salgsdag: Tirsdag den 23. april.

*****Efter DAMEFROKOSTEN
åbnes hallen
kl. 19.00 til \ES
l~O musik.

\Gt\1
med 60'er
- Fri entre.

r'unnxum Kan ogsa vælge selv at rneonnnqe madkurv.
Entre ved deltagelse i spisning: kr. 35.-
Fra k!. 21.00: Entre kr. 50.-

FREDAG DEN 26. APRIL KL. 15.00
PLA Y BACK SHOW
Kom og oplev kendte personer fra Nordals optræde
som bl.a. Elton John, Gustav Winckler, Kim Larsen,
Elvis Presley, Lone Kellermann m.fl,
Sted: Ølteltet på festpladsen. . Fri entre.

Fest i by

SØNDAG DEN 28. APRIL
BØRNENES STORE DAG!
KI. 11.00: Alsmesterskabet i fodbold for Miniputter
KI. 12-14: Gratis sildebord i ølteltet
KI. 12-13 : Trylleshow i Hallen med Anton Niemann
K!. 13.00: LOPPEMARKED for børn i Hallen.

Her kan du sælge dit brugte legetøj m.m ..
KJ. 13.00: MINI PLAY BACK for børn i Hallen

- spillet og sunget af børn
KJ. 12-17: Børnenes Dag i Nord Als Hallen

med masser af gratis aktiviteter
KJ. 12-14: KJÆRS TIVOLI

har HALV PRIS på alle kørende forlystelser
KI. 14-16: Nordborg Brandværnsorkester underhol-

der med blandet musik i Ølteltet.

RAFLETIME
Onsdag-torsdag kl. 19-20 samt
fredag-lørdag kl. 14-15 rafler vi

?I•....--'--'--"~~ om ølprisen i Ølteltet.

oIIre~.#e.~
Opø.rtl.'.·

~~ -.,~•••
-- ----- -~- - ----
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1'1 Fem hele dage for fuldt re i gruppen Back To Back j
drøn og med masser af ny- Hal I, og dørene åbnes alle-
heder på flere leder og kan- rede kl. 20.
ter er, hvad Nord Als Bold- Fredag tages der, mens
klub og Nord Als Hånd- damerne fra kl. 14 forlyster
boldklub spiller ud med i sigved frokostbordene m.v.,
Fest-i-By-arrangementet på i ølteltet kl, 15 hul på et
idrætscentret fra onsdag ,splinternyt arrangement, et

; den 24. til søndag den 28. »Playback show«, hvis natur
apnl. indtil videre er en hemme-

Med det traditionelle un- lighed, men hvor aktørerne K:"'~'1':'t t rtø·
dgeserlaogps~~åme:~eraflaf~tun~dea-l' hedder Frede Jensen, »Ro- •V i:IaA.I. e sove i'1

sa«, Michael Hansen, Harry eJ
ølteltet og musik af Perron 7 Nielsen og Jan Larsen, til tiorarO et
samt damefrokosten om mens Erik Griinfeldt udfyl-
fredagen har det arrange- der pausen med sin under-
rende udvalg skabt en perle- holdning.

:~ ~~Y~a!:~e~~~ Efter damerne har rejst .Kom ind og se de nye
! nyt liv i festlighederne. sig, fortsættes med »Ladies' forår smodeller.
t Det nye starter allerede Night« fra kl. 19 til 01.00 i .l'

onsdag kl. 19med et sponso- hallen til tonerne af 6O'er- N t har vi t
• reret lottospil iHal Lhvortil musik. • e op nu ar VI e

samtlige gevinster kommer Lørdagsprogrammet by-
fra byensforretningsdriven- der på den traditionelle fir- .0:0 stort og varieret
de. maturnering Den Danske •

Torsdag kl. 21 blændes Bank Cup fra k1.l4,hvoref- .0 udvalg i
der op for koncert med de ter der kl. 19 er Fællesspis-

• syvsuccesombruste musike- Ding i Hal med ovenaskel- 1_ -~~~ ~~~~~~~~~~-------u~.~~~.~c~---~~~~~--------

Fest-i-By med
mange
nyheder

ser. Aftenen slutter med
dans til musik fra Bjørn &
OK afvekselende med grup-
pen Cheers og optræden af
Randi's Dancers samt et
modeshow.

Søndag åbner ølteltet
med gratis sildebord, men
ellers er det børnenes dag
med Als-mesterskabet for
miniputter og halv pris for
de kørende forlystelser mel-
lem 12og 14,trylleshow og et
mini-playback show, og
fesrten slutter med optræ-
den af Nordborg Brand-
væms orkester, der spiller
show-musik.

Bjørn & Okay kommer endnu engang til Nordborg med deres evigtglade musik og sørgerfor
balmusikken lørdag aften:



»Back To Back - hitliste sensationen kommer til Nordborg.
'I

Fest-i-By kaprer
efterspurgt band
Det er ikke for meget sagt,
at der er tale om et kup, da
det lykkedes for Fest-i-By
udvalget i Nordborg at kap-
re øjeblikket store hit,
rock-successen »Back To
Back« til byfesten.

Netop nu drager grup-
pen, bestående af Morten
Remar, vokal, Nis Bøgvad,
vokal, Kim Wagner, bas,
Michael Munkler, guitar,
Michael Boda, keyboards,
Klaus Menzer, trommer, og
Louise Nordby, kor, ud på
et landsturne. som skal vare
lige til midten af august

For fire år siden fik grup-
pen et kanongennembrud
med deres debut-LP. Speci-
elt nummeret »Som de an-
dre gør« blev spillet og sun-

get i det ganske land og blev
så populær, at den også ud-
kom i USA og endte på de
amerikanske hitlister.

»Back To Back« fulgte
successen op med i foråret
1989 at udsende LP'en
»Crackstreet«, der med
nummeret »Jonathan« nåe-
de at ligge på Jørgen Mylius'
hitliste i seks uger, til den
faldt for reglen om udskift-
ning på listen.

Endelig fik »Back To
Back« i efteråret 1989 for al-
vor slået fast, at der ikke
kun er en »duo«, da 7-
mands bandet på deres tur-
ne bogstavelig talt lagde fle-
re end 40 danske byer for
deres fødder - og over
40.000 købte LP'en.

g
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