


Stiernet for en eftermiddag
FLOT: Det blev en fin
afslutning for Fest-i-by
i Nordborg med det
nye arrangement
»Stjerne for en efter-
middag«. Et fyldt telt
fulgte sangkonkurren-
cen.

Af Tage Christensen,
tlf. 7342 5117,tac@jv.dk

NORDBORG: Det var en af-
slutning, som ville noget.

Fest-i-by arrangørerne
Nordals Boldklub og Nordals
Håndboldklub prøvede for
første gang initiativet "Stjer-
ne for en eftermiddag«,

Godt nok var der kun fire
deltagere, som skulle synge
live, men til gengæld var dan-
seteltet næsten fyldt.

»Stjerne for en eftermid-
dag« var i et samarbejde med
Als Musikskole og faktisk var
det lidt synd, at dommerpane-
let bestående af Hardy Anton-
sen og Michael Villadsen fra
Radio Als og Jan Jørgensen
fra Nordals Musikfestival
skulle vælge en vinder. Der
var virkelig kvalitet på scenen

med de to 12-årige piger Line
Larsen og Anne-Sofie May
Christensen fra Havnbjerg
som vindere. De sang »Når
hjerter ser« - der har været
på hitlisterne med Karen
Busk og Erann DD som soli-
ster.

Omfavnelser
De to pigers førstepræmie er
indspilning af egen ed i AMP
Recording Studio i Sønder-
borg.

- Jeg går til sang, kirkekor
og synger i rockbandet »Naja
er en fisk«, siger en glad Line
Larsen, der bliver omfavnet af
veninderne efter førsteplad-
sen er hjemme. Også Anne-
Sofie May Christensen går til
sang. Hun synger i rockban-
det ;,Eqal Sistern«.

På andenpladsen kom 12-
årige Sine Vig Kjærgaard fra
Havnbjerg med »Big big
World«, tredjepladsen fik 17-
årige Tina Martin, Nordborg,
med sangen »Out of Reach«,
mens 13-årige Charlotte Stof-
fregen fra Nordborg blev fjer-
de med »Vindens farver«.

Andenpladsen gaven kon-
tant præmie på 500 kroner,
mens der var gavekort på 300
kroner til tredje- og fjerde-
pladserne.

Line Larsen i forgrunden og
Anne-Sofie May Christensen
fra Havnbjerg blev stjerner for
en eftermiddag ved Fest-i-by i
Nordborg.

" Jeg går til
sang, kir-
kekorog
synger i
rockbandet
»Naja er
enfisk«
Line Larsen,

vinder
sammen

med Anne-
Sofie May

Christensen

Sine Vig Kjærgaard blev toer med sangen »Big big World~<.



Den lyse op den mørke pige, Anne Sofie May og Line Larsen, synger »Lys i nat«.

Line og Anne Sofie lvser i natten
MUSIK: De to piger, der vandt sangdysten ved
Fest i B i maj I er nu færdige med indspilnin-
gen af deres ed med sangen »Lys i nat«.

Af Henriett Pilegaard,
tlf. 7342 5125.hpi@jv,dk

NORDALS: Som de fleste an-

dre små tøser har Line Larsen
og Anne Sofie May fra Nord-
als leget sangerinder foran
spejlet med en hårbørste mi-

krofon.
Nu er de 12 år og har ind-

spillet deres første sang »Lys
inat«, som de selv har skrevet
teksten til.

Indspilningen var første-
præmien i sangkonkurren-
cen ved Fest i By iNordborg i
maj. Her sang pigerne cover-
nummeret »Hjertet ser«.

Jr!
Den lyse og den mørke pi-

ge har knoklet hårdt i AMP-
studiet i Sønderborg, hvor
Klaus Haaning har produce-
ret og pigernes lærere fra mu-
sikskolen, Oliver Jon, Thor-
stein Hemmet, og Jan 0ster-
gaard har medvirket. De har
været med i hele processen li-
ge fra musikindspilning over
sang og til det endelige miks.

Nu er arbejdet færdigt, og
cd'en skal udkomme i sen-
sommeren, hvorefter pigerne
skal ud at optræde forskellige
steder.

Den store drøm
De to har ikke tidligere op-
trådt sammen - heller ikke på
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musikskolen. De synger i
hvert sit band, Line i »Naja er
en fisk- og Anne Sofie i Equal
System«. Men de ses i friti-
den.

- Og når vi er sammen, syn-
ger vi meget, fortæller Anne
Sofie.

Der bliver dog også tid til
både håndbold og fodbold.

Hvad er så den helt stor
drøm?

- At indspille en hel ed eller
komme med ibørnenes rnelo-
digrandprix, afslører Line,
der netop har drøftet med Oli-
ver, hvad hun og Anne Sofie
skal kalde sig. Det måtte ger-
ne være et internationalt
navn.
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Mandestripper bød op til dans
"OPLEVELSE: De fle-

ste kvinder var ellevil-
de ved damefrokosten
i Nordborg. De fik en
dejlig menu og en flot
Daniel at kigge på.

Af Tage Christensen,
tlf. 7342 5117,tac@jv.dk

NORDBORG: Italienske Da-
niel på 29 år var ikke nervøs i
går eftermiddag, hvor han var
hovedattraktionen ved Fest-i-
bys 23. damefrokost. Denne
gang med 276 deltagere - 40
kvinder flere end sidste år.

For mandestripperen var
det et af mange job ved små
og store fester.

- Jeg optræder aldrig vul-
gært og underholder med
dans og akrobatik, siger han
på vej over til teltet, der koger
af begejstring.

Gennem højttalerne lyder
det »Danse i måneskin". Alle
synger med.

Foran orkesteret OS-3 var
det egentlig meningen, at
medlemmerne fra Club 22 -
trænere og ledere i Nordals
Boldklub - skulle stå og
skærme af for mandestrippe-
ren. Det var umuligt.

De var tæt på
Konferencier og byrådsmed-
lem Hanne Pedersen kunne
ikke få kvinderne væk fra
dansegulvet. Alle ville være i
nærheden af flotte Daniel og
mange ville gerne røre.

- Det var et alle tiders publi-
kum. De var tæt på, men det
var okay, siger en smilende
mandestripper, efter sveden
er tørret af panden.

Jeg var kørt på arbej-
de, da de andre rin-
gede fra bodegaen og
spurgte, om jeg ikke
havde glemt noget.

Lise Christensen,
debutant til

damefrokost

I den anden ende af teltet
sidder 51-årige Lise Christen-
sen - en af syv tøser med T-
shirt og »Chaplin bodega« på
ryggen.

Hun var til sin første dame-
frokost og fik en hæsblæsen-
de debut.

Opvarmning
- Jeg var kørt på arbejde, da
de andre ringede fra bodega-
en og spurgte, om jeg ikke
havde glemt noget, forklarer
Lise Christensen, der har fået
så hatten passer.

De »varmede« op på bode-
gaen iHavnbjerg inden afgan-
gen med to taxaer til damefro-
kosten.

Lise Christensen betegner
sig selv som en gammel bed-
stemor, men hun havde det i
hvert fald sjov.

Peter Go1ck er sekretær i
en festkomite på seks perso-
ner. De er alle med i den eks-
klusive Club 22 - de er 22
medlemmer - der står for ser-
veringen hvert eneste år ved
Fest-i-by - et samarbejde mel-
lem Nordals Boldklub og
Nordals Håndboldklub.

- Det er forrygende, siger
han.

Fest-i-by fortsætter i dag
med Kjærs Tivoli, old boys
turnering, hundeopvisning,
sommerens sødeste tøs kå-
res, og der er festaften i dan-
seteltet med Back-to-65.

I MENU TllDAMEfROKOSTEN
Deltagerne ved damefrokosfen i Nordborg fik for 269 kroner
en tre-retters menu samt øl og vin ad libitum fra klokken
13.00 til 17.00.
Forret: Ananas ring, hønsesalat, bacon og flutes.
Hovedret: Glaseret skinke, oksefilet, flødekartofler, blandet sa-
lat og flutes.
Dessert: Frugtsalat.

Det var de helt unge piger, som viste den største begejstring i
forbindelse med mandestripperens optræden.
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