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Sussi og Leo spiller
QdFest-i-By 2002
lGES0: Onsdag den 24. april 2002 kommer
;i og Leo til Nordals.
"ræcis fire måneder efter juleaften er den dyna-
ske duo fra Skagen med til at åbne Fest-i-By 2002,
lI' den løber af stablen på festpladsen ved Nordals
rætscenter i Langesø.
Sussi og Leo har i mange år trukket fulde huse på

lkansen i Skagen, hvor de nærmest har været en del
f inventaret.
Nu har det særprægede musiker-ægtepar, der

efterhånden har opnået en form for kultstatus, også
fundet tid til at rejse rundt i landet for at underhol-
de sine mange fans.

De har netop dannet et nyt orkester, der hedder
Sussi & Leos Kvartet med samme musikstil som det
Road Show de tidligere har turneret med.

Og musikken er stort set den samme. Der er mas-
ser af sange, som publikum kan synge med på, sjov,
ballade og et festligt, folkeligt og fornøjeligt show,-
som nok skal få publikum til at svinge med.

For at kunne skaffe plads til de mange Sussi og
Leo-fans, har Fest-i-By sørget for et ekstra stort telt,
som kali rumme 600 gæster, fortæller Sven Erik Fre-
deriksen fra Fest-i-By komiteen.

Og billetterne kan allerede nu købes i forsalg hos
Tøjeksperten Herremagasinet i Nordborg. Det er
samtidig det eneste sted på Nordals, hvor man kan
sikre sig en af de eftertragtede billetter.

- Entreprisen er 150 kroner, men hvis man køber
billetten i forsalg inden jul, så får man 25 kroners
rabat, oplyser Sven Erik Frederiksen.

Og han foreslår en billet til Sussi og Leo som årets
julegaveide til ham eller hende, der har alt.

- Men skynd jer, for der bli'r med garanti rift om
de 600 billetter. Billetterne kan ikke reserveres, men
skal afhentes og betales kontant ved modtagelsen,
siger Sven Erik Frederiksen.


