
Fest-i-By bliver for både
vovehalse og hyggefolk
Masser af underhold·
ning på Nordals de sid·
ste fem dage i april.

NORDALS: Så er Fest-i-By
komiteen barslet med årets
program. Og der er lagt op til
fem festlige byfest -dage i
slutningen af april, hvor der
er serveret underholdning for
alle aldersgrupper og til alle
temperamenter.
Blandt årets topscorere

kan nævnes en opvisnings-

En af byfestens store
tilløbsstykker bliver
uden tvivl bededags

tilbud om at prøve eia-
stikspring. Sporten ap-

pellerer åbenbart til
især mænds og dren-

ges trang til at vise, at
de er rigtige »mand-

folk«.
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kamp i basketball mellem
Horsens' nybagte danske me-
stre og et hold fra Vilnius
Universitet i Litauen, som
traditionelt har nogle af ver-
dens bedste spillere.

I hele verden
Litauiske basketballspillere
ses i professionelle klubber i
hele verden. Et trækplaster
bliver også elastikspring,
hvor vovehalse kan prøve gy-
set og adrenalinets pumpen i
årerne, når man med hals-
brækkende fart nærmer sig
jorden.
Og så byder byfesten na-

turligvis også på velkendte
gengangere, som der ses
frem til, bl.a. herre- og dame-
frokosten, der holdes hel-
holdsvis torsdag aften og fre-
dag middag, hvor der er fri-
dag på grund af bededag.

Startskud
Startskudet til Fest-i-By ly-
der onsdag den 27. april kl.
10, hvor tivoli på festpladsen
åbnes for de nordalsiske børn.
Derefter gælder så, at fest-
pladsen er åben alle dage med
tivoli,.. pølse bod og ølvogn.
Onsdag aften er der desuden
stort lottospil på Nørherred-
hus og hyggeaften i ølteltet.

Torsdag aften er der så
»vikingeaften«, dvs. herrefro-
kost, som diskotek Perron 7
leverer musikken til, mens
Jan Larsen er konferencieren,
som skal sørge for, at afte-
nens indslag hænger sam-
men.

Torsdag er også dagen, hvor
man kan se basketball i top-
klasse. Som forkamp fra kl.
20 spiller nordalsiske Alliga-
tors mod SpirilIen fra Sønder-
borg.
Elastikspring kan man vove

sig ud i fredag mellemklok-
ken 15 og 18. Derudover by-
der bededag på musik ved
Perron 7 fra klokken 14 til 00
i ølteltet, mens damefroko- .
stens deltagere i Hal lvii
synge og danse til Tip-Top,
Elvis-show og karaoke. Fro-
kosten slutter ved 18-tiden,
men afløses straks af »ladies'
.night«. '

Lørdag breder byfesten sig
fra festpladsen til gaderne i
Nordborg By, hvor forskellige
aktiviteter om formiddagen
vil blande sig med den almin-
delig handel og vandet i gade-
billedet.
Om eftermidagen er der i

idrætscentret fodboldkampe,

bl.a. i Serie 2, hvor Rødding
kommer på besøg, og »gade-
kampe« i rundbold. Bagefter
er der på en riverboat-scene
playback-show, mens Perron
7 - hvis plader efterhånden
må være rødglødende - sør-
ger for musik i ølteltet.

Leif Maibom
IHaller der festaften med
så prominente gæster på po-
diet som Klaus & Servants og
Leif Maibom. Sven E. Frede-
riksen, formand for byfesten,
er aftenens konferencier.
Byfestens slutspurt søndag

indledes fra kl. 10 med Als-
mesterskaber i fodbold for
miniputter, eller man kan
vælge en cykeltur for hele fa-
milien ad de forhåbentlig for-
årsklædte og solbeskinnede
nordalsiske veje.

Jazz i teltet
Fra kl. 12 er der jazz og silde-
bord i ølteltet, afløst fra kl. 14
af musik ved Perron 7.
Eftermiddagen står ellers

især i børnenes tegn. De kan
prøve hoppepude, politi-
motorcykel, aktivitetsvogn,
skøre cykler og meget mere,
og tivoli har sat priserne ned
til det halve. .


