
Torsda den 15. ma-
KI. 10.00 Børn fra DAGINSTITUTIONERNE besøger Festpladsen.

Sponsor: Sydbank, Nordborg.
KI. 19.00 Festpladsen åbner med KJÆRS TIVOLI,·

Festtelt og FEST-I-BY-boder
KI. 21.00 TECHNO - de unges aften i Festteltet. Entre: 40 kr.
KI. 19.00 Turneringskamp i serie 4.: NB- MIDTALS
KI. 02.00 Festpladsen lukker

••
Onsda den 14. mai
KI. 19.00 Kæmpe FEST-l-BY LOTTO SPIL i Havnbjerg Skoles aula
- der spilles om ekstra kontantpræmier på i alt 4.000 kr.

Freda den 16. ma-
K~.14.00 Festpladsen åbner med KJÆRS TIVOLI og FEST-I-BY-boder
KI. 13.00 DAMEFROKOST i Festteltet
- Billetter a 160 kr. købes i forsalg hos Nordborg Turistbureau, Piccolo & SuperBest
- Menu: Velkomstdrink, Vildsvin ml salatbar og Is med frugter
- Musik: 0.S.3
- Mandestrip
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KI. 14.00 Opvisning ved Bueskytterne fra Broager
KI. 14.30 Klub Herkules: Bænkpres-konkurrence. Præmie: 1/2 års gratis kontingent til Klub Herkules
KI. 15.00 Nordals Gymnastikforenings "FRISKE TØSER"
KI. 15.30 Sønderborg Karateklub
KI. 16.00 Broballe Idrætsforening: Vakse piger og drenge - spring og rytme
KI. 16.30 Nordborg Taekwondo Klub
KI. 18.00 Festteltet åbner. Musik 0.S.3.
KI. 02.00 Festpladsen lukker

Lørda den 17. ma-
KJ.09.30 Cykel og knallertudstilling samt Go-Carts ved Cykelcentrum Nord
KI. 10.00 8iludstilling på Storegade ved Korff Bilcenter og Als Motor
KI. 10.00 Cy~eludstilling ved Kvickly samt motorcykeludstilling af MC-Kæden
KI. 10.30'Danfoss-orkestret giver koncert udfor Cafe Roma på Storegade i Nordborg
Kl. 11.00 FODBOLDENS TIVOLI på P-pladsen ved Netto
KI. 14.00 Festpladsen åbner med KJÆRS TIVOLI, Festtelt og FEST-I-BY-boder
KI. 14.00 BØRNE GRAND-PRIX i Festteltet. I pausen HIP-HOP & Diske Dans-opvisning
KI. 20.00 FESTAFTEN i Festteltet. Entre: 40 kr.
- Musik: CHARLIE DEE & THE TWISTERS
- OH-Disko spiller i pauserne
1<1. 02.00 Festpladsen lukker

Sønda den 18. ma-
·KL tO.30 Fodboldstævne : ALS CUP for miniputter.

Præmieoverrækkielse kt ca. 13
KI. 12.00 GRATIS SILDEBORD i Festteltet. Musfk: OH Disko.

Sponsor: Lokalbrugsen, Langesø.
KI. 12.00 Festpladsen åbner m-edKJÆRS TIVOLI og FEST-I-BY-boder

- nedsatte priser på alle kørende forretninger i irlVOLl
K!I.13.30 Ballonklovnen KELLO underholder børnene i Festteltet. Fri entre
KI. 14.45 Ballonklovnen KELLO underholder børnene i Festteltet. Fri entre
KI. 17.00 FEST-l-BY slutter

BALLON'XLOVNEN
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DamefrokostBededag --
tager ntikrofonen for at byde
velkommen og sige skål første
gang.

fortsætter John Larsen, selv-om
jeg sommetider har haft lidt
ondt af den stakkels mand, som
må føle det som at blive kastet
ud foran løverne. Men pigerne
elsker showet, - og det hører
ligsom med til en god damefro-
kost.

300 glade piger
Ingen FEST-l-BY uden en
damefrokost,- sådan har det
været imange år,- og selvfølge-
lig afholdes der også DAME"
FROKOST i forbindelse med
dette års FEST-l-BY. Forsalget
af billetter har allerede' været i
gang i nogen tid. Billetterne
koster i år 160 kr. og kan købes
hos Nordborg Turistbureau,
Piccolo og SuperBest.

Nyt orkester
Efter at Flash-Part y-band har
spillet til de sidste mange dame-
frokoster, har damefrokostud-
valget i år valgt at engagere et
helt nyt band. John Larsen fra
Damefrokostudvalget . fortæller
Alspostens udsendte medarbej-
der det på denne måde: Vi har
været utrolig glade for Flash-
Party-Band, men vi synes også,
at tiden er inde til lidt fornyelse,
og det er så blevet til, at vi har
engageret bandet 0.S.3.

Teltet er opvarmet
Selvom kalenderen har pas-
seret midten af maj måned, så
kan vejrguderne jo godt spille
os et puds, så for en sikkerheds
skyld har Damefrokostudvalget
sørget for at sætte nogle varme-
kanoner op, så der ikke er
nogen, der skal komme til at
fryse deres bare ben.

Menuen er en tradition
Selvom mange af deltagerne er
gengangere år efter år,- så vil de
altså have den samme menu,-
nemlig vildsvin fra Detlef med
tilhørende salatbar (10 forskel-
lige salater) og til dessert is med
frugter. Som noget nyt starter
Dame-frokosten i år med en
velkomstdrink,- så deltagerne
kan få lejlighed til at skåle og.
hilse på hinanden inden den
"vilde jagt" går rundt omkring
ta' -selv-bordet.

TECHNO AFTEN
Mandestrip
Dette indslag skal der til
gengæld ikke "pilles" ved,speciel guest femal DlDe Unges Aften

Torsdag aften er De Unges
Aften i Festteltet. Efter en pau-
se på et år, gentager FEST-l-BY
successen med en stor Techno-
aften for de unge. Arrangemen-
tet er atter kommet i stand i
samarbejde med Pubben- og
hvis det forløber som for 2 år
siden, så venter der de mange
unge en virkelig kanon-oplevel-
se.

TECHNO-DJ
For at være en rigtig Techno- DJ,
så skal man hverken hedde
Hansen eller Jensen til efter-
naVID.Nej,- Line Up DJ denne
aften hedder DJ Ba-kowitz, DJ
Deaz, DJ Schmidt, DJ Acidrun-
ner samt DJ Miss Lipton. De vil
fyre den af hele aftenen fra kl.
21-02,- så høreværn tilrådes]!

Ny toastmaster
Damefrokostudvalget har skul-
let finde en ny toastmaster i år.
Det er lykkes at "overtale"
Conni Deigaard fra Havnbjerg
til at sige ja til dette" krævende"
job. Conni har før optrådt ved
forskellige lejligheder for min-
dre forsarnlinger,- men det er
første gang hun skal prøve
"kræfter" med så stort et publi-
kum, - så der er sikkert som-
merfugle I maven, når Conni

Uændret entre
FEST-l-BY har valgt at bi-
beholde entreen på kun 40 kr.
Og for denne billetpris får de
unge en TECHNO-aften ud
over det sædvanlige med ikke
færre enu 4 manunge DJ og 1

Lyd og Lys
Det er LYD & LYS DlSCO-
SERVICE, som står for det
praktiske omkring dette arran-
gement,- så også denne side af
sagen er i trygge hænder.
www.iecn no.u k.



Sportsopvisninger
Fredag eftermiddag indtager en
række spændende idræts-fore-
ninger sportspladsen ved Nord-
Als Idrætscenter. Ikke færre
end 6 forskellige klubber kom-
mer og giver opvisning. Det
starter kl. 14.00 og slutter kl.
17.00, hvor klubberne skiftes til
at præsentere deres sportsgren,-
hver af en halv times varighed.

Bueskytterne fra Broager.
De kendte bueskyttere fra Bro-
ager, som stiller med flere Dan-
marksmestre, - "skyder" det
hele i gang. Der bliver vist
præcisionsskydning i bedste
Robin Hood-stil,- og der bliver
mulighed for, at publikum kan
komme til at prøve at skyde
med bue og pil.

Klub Herkules, Havnbjerg
De "stærke" Klub Herkules-
medlemmer fra Havnbjerg
afholder en såkaldt "Bænk-
pres-konkurrence" , hvor første
præmien er et gratis medlem-
skab af Klub Herkules i 1/2 år.

Nordals Gymnastikforening
Kl. 15.00 giver et pigehold fra
Nordals Gymnastikfor-ening en
opvisning, som de kalder "FRI-
SKE TØSER". Det kommer til
at foregå i et forrygende tempo,
som næ-sten tåler sammenlig-
ning med de kendte gymnaster
fra Verdensholdet.

Sønderborg Karateklub
Med de bare næver flækkes
betonfliser, som var de lavet af
glas. En demonstration i en af de
mest kendte kamp-sportsgrene
fra Japan. Det foregår kl. 15.30,-
og publi-kum får også her lejlig-
hed til at prøve "kræfter" med
denne ædle kampsport, som
nogle måske mest kender fra fil-
mene med Karate-Kid.

Broballe Idrætsforening
Kl. 16.00 er der endnu en gym-
nastikopvisning. Denne-gang er
det holdet: VAKSE PIGER OG
DRENGE fra Broballe, som
viser, hvad de har lært indenfor
spring og rytmegymnastik.

Charlie Dee &
Tlle Twisters

60'er orkester
Charlie Dee & The Twisters er
meget mere end et 60er orke-
ster. Når de optræder live er det
en totaloplevelse. De spiller
fedeste jukebox-hits og laver
det vildeste Rock'n Roll Show.
Kom og oplev dem lørdag aften
i Festteltet fra kl. 20-02. Bjarne
Sko u fra festkomiteen siger til
Alsposten: Vi har virkelig gjort
et scoop med at engagere dette
band, som spiller de største, gla-
deste og fedeste klassikere fra
60'ernes hitlister og jukeboxe.
Det er simpelthen udødelige
hits, der stimulerer publikums
skråle-med-refleks- og som
holder den dag i dag. For kun 40

kr., kan I komme til at opleve
Charlie Dee & The Twisters.
Det bli'r sjovt og kækt,- og så
swinge r det som bare pokker.

Et originalt band
Charlie Dee & The Twisters er
som en orkan på en scene med
et show, der trækker på alle de
klassiske dyder fra de glade
rockdage i 60'erne. Med de ori-
ginale guitarer,- med de origi-
nale forstærkere. Og vigtigst:
det originale outfit. Men ikke
nok med det. Ligesom dengang
skifter de tøj i pausen, så man
får Twisterne at se i nappaveste,
nylonskjorter, bindeslips, guld-
jakker og Beatles-boots. Og'

hele showet bliver leveret med
et stort smil på læben og det ret-
te glimt i øjet, der gør, at det
hele forbliver uhøjtideligt,
meget friskt og meget underhol-
dende.

3 CD'er og 1 Video
Charlie Dee & The Twisters har
indspillet 3 CD'er samt en video
optaget hos Danmarks Radio.
Det betyder, at man kan få en
lille flig af Twisternes forrygen-
de show med hjem istuen,- men
det er på scenen at Charlie Dee
& The Twisters er i deres rette
element. Gå ikke glip af denne
forrygende aften i Festteltet.

Twisternes hjemmeside.
www.charliedee.dk



Deltagerne kommer til at
optræde på en forhøjet scene, så
publikum rigtig kan følge med.

BØRNE-GRAND-PRIX

Foto: Peter Glock - fra Børne-Grand-Prix 2002

Stjerner for en eftermiddag
Igen i år afvikler FEST-l-BY et
stort B0RNE-GRAND-PRIX-
SHOW. Det foregår i festteltet
lørdag eftermiddag fra kl. 14.00,
og det afvikles som et mini-
play-back-show. Det vil sige, at
de optrædende solister eller
grupper mimer til kunstnernes
originalindspilninger.

Studievært som konferencier
Radio Als's faste morgenstu-
dievært, Michael Villadsen har
sagt ja til at være konferencier
ved dette playback-show- og
det bliver OH Disco, som
lægger Iys- og musikanlæg til.

Finalerunde
Efter at alle de optrædende soli-
ster eller grupper har været på
scenen en gang, træder dom-
merkomiteen sammen for at
votere. De 3 bedst placerede
solister eller grupper får heref-
ter lejlighed til at optræde en
gang til, hvorefter den endelige
placering bekendtgøres. Der er
flotte gavekort (Nordborg-kor-
tet) til de 3 bedst- placerede
grupper eller solister.

Ballonklovnen

KELLO
BaIlonklovnen KELL O
Børnene kan godt begynde at
glæde sig til SØndag eftermid-
dag, for da optræder den kendte
ballonklovn KELL O hele to
gange i Festteltet. Ballonklov-
nen KELLO er en oplevelse for
både store og små. Han tager-
alle med storm. Børnene flok-
kes om ham, og deres øjne strå-
ler om kap, mår han laver sine
festlige og farvestrålende bal-
londyr. Han elsker børnene og
børnene elsker ham.

Optræder 2 gange
Ballonklovnen KELLO optræ-
der første gang søndag efter-

middag kl. 13.~O og anden gang
kl. 14.45. Begge gange foregår
det inde i Festteltet, og der er
naturligvis gratis adgang både
for børn og forældre.

BALLONKLOVNEN
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