
Torsdag den 21. april
Klo 19.00 Festpladsen åbner med KJÆRS TIVOLI og FEST-I-BY-boder
Klo 19.00 Opvisningskamp mellem

Kolding Oldstars og HF Sønderborg (2.div.)
- Entre: Voksne 30 kr. - børn under 12 år gratis adgang
- Efter kampen 1 gratis øl eller vand mod aflevering af
billetten.
Klo20.30 DISKO-AFTEN i Festteltet.
DE UNGES AFTEN. OH-Disko spiller - Entre: 20 kr.
Klo02.00 Festpladsen lukker

Fredag den 22. april
Klo 13.00 DAMEFROKOST i Festteltet. Musik: OS-3. Mandestrip

- Teltet åbner klo 12.30
- Frokosten slutter klo 18.00

Klo 14.00 Festpladsen åbner med KJÆRS TIVOLI og FEST-I-BY-boder
Klo 15.00 Middelalderopvisning med falkoner
Klo 16.00 Opvisning på søen ved Nordborg Kommunes Redningsbådsberedskab
Klo 18.00 Festteltet åbner, diskoteksmusik
Klo20.00 08-3 spiller op til dans i Festteltet
Klo02.00 Festpladsen lukker

•• ••



Lørdag den 23. april
KI. 14.00 Festpladsen åbner med KJÆRS TIVOLI og FEST-I-BY-boder
KI. 14.00 COOL KIDS optræder i Festteltet - gratis adgang
KI. 14.30 Oldboys-turneringen starter
KI. 15.00 Hundeopvisning ved Sønderborg Civile Hundeførerforening
KI. 15.00 Stemningsmusik i Festteltet. OH-Disko spiller
KI. 16.00 Fodboldkamp (Nord/Syd)
KI. 17.30 Sommerens sødeste tøs kåres i Festteltet

- gavekort til de tre sødeste
KI. 18.30 Fællesspisning i Festteltet

- 75 kr. for en 2-retters menu
- Tilmelding senest mandag 18. april til:

KI. 20.00 FESTAFTEN i Festteltet
- Back-to-65 spiller indtil kl. 01.30

KI. 02.00 Festpladsen lukker

Søndag den 24. april
KI. 10.00 FAMILIE-CYKELTUR - distance ca. 18 km.

- Pris: Voksne 20 kr. - børn under 12 år gratis
KI. 12.00 GRATIS SILDEBORD i Festteltet sponseret

af Dagli'Brugsen i Langesø
KI. 12.00 Festpladsen åbner med KJÆRS TIVOLI

og FEST-I-BY-boder
KI. 12.30 Sønderborg Harmonikaorkester spiller i Festteltet
KI. 13.00 Børneunderholdning på Festpladsen ved SuperBest
KI. 14.30 -srJERNE FOR EN EFTERMIDDAGII

- Vinderen får mulighed for at indspille sin egen CD
- 2. og 3. præmien er gavekort til Nordborg-På- Toppen

KI. 17.00 FEST-l-BY 2005 slutter

Ret til ændringer i programmet forbeholdes
Det er ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer på Festpladsen og i Festteltet



Sommerens sødeste tøs
Lørdag 23. april kl. 17.30
Fotos iAlsposten Gavekort til de 3 sødeste
I samarbejde med Alsposten Til vinderen af sommerens
kåres Sommerens sødeste sødeste tøs 2005 er der et
tøs lørdag kl. 17.30 i Festtel- gavekort til Frk. Milla på
tet. Annoncer i Alsposten 500 kr. 2. præmien er et
har opfordret piger og unge gavekort på 300 kr. til Hvad gå r FEST I BY pengene til?
damer til at indsende et foto, Modedress og endelig består - - - -
som så efterfølgende har 3. præmien af et gavekort på Overskuddet fra BY,- og det er bør- mange penge, som NB (Nordals Bold-
været bragt iAlsposten. Sel- 300 kr. til Lillians Ure, Guld FEST-l-BY går ube- ne- og ungdoms af- arrangørerne håber klub) og NH (Nord-
ve kåringen afgøres dels af og Sølv. Aftenens konferen- skåret til de 2 klub- delingeme i de 2 at kunne uddele,- als Håndboldklub)
publikum og dels af en dom- cier er studevært ved Radio ber, NB og NH, som klubber, som får når festen er forbi
nierjury. Als, Michael Villadsen. arrangerer FEST-I- glæde og gavn af de og kassen er talt op.
~I------------------------------------~L ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~I__

Middelalder-opvisning med falkoner
Fredag 22. april kl. 15.00

Søredning og blåt blink fredag 22_april kl. 16
Mayday-Mayday skab, som allerede borg Kommunes ter, hvor der vil
Nordborg Kommu- har bevist dets Redningsbådsbe- være gode siddemu-
ne har som den ene- berettigelse ved i redskab demonstre- ligheder (husk tæp-
ste kommune i den flere tilfælde at have re dets færdigheder pe) og i øvrigt ep.
kommende Sønder- reddet mennesker i til søs. Det vil kom- flot udsigt ud over
borg storkommune i havsnød fra drukne- me til at foregå på søen.
flere år haft et døden. Denne efter- Nordborg Sø lige ud
søredningsbered- middag vil Nord- for det nye amfitea-

Ringbrynjer og plade-
panser
Nordals har længe været
kendt for en aktiv gruppe af
Middelalderinteresserede.
De har bl.a. medvirket ved
adskillige af de såkaldte
Middelalderdage med dra-
belige kampe og ildslug-
ning. For nogle år siden var
de i gang med at etablere et
Middelaldercenter ved
landsbyen "Købing" (K-
øbingsmark). Her arbejdede
man med rekonstruktioner
af alle slags genstande fra
bøndernes primitive redska-
ber til herremandens og rid-

dernes ringbrynjer og plade-
panser. Landsbyen
"Købing" eksisterer des-
værre ikke længere, da hele
centret blev nedtaget og
flyttet til Sverige.

Markedsplads og falkoner
Når Middelalderfolket gør
deres indtog i forbindelse
med FEST-l-BY, sker det i
form af en markedsplads,
hvor medlemmerne vil være
klædt i Middelalderdragte
og arbejde med ting, som
man gjorde for 600 år siden.
For at fuldende billedet af
en svunden tid, så er det

lykkes at engagere en
vaskeægte falkoner, - oven i
købet en af Danmarks få
kvindelige falkonerer, som
kommer fra Ribe. Hun vil
demonstrere, hvorledes
hen-des jagtfalke på kom-
mando kan jage et bytte og
aflevere det på rette sted. l
Middelalderen var der på
alle store herregårde og
slotte ansat indtil flere fal-
konerer, hvis vigtigste
opgave var at få falken e til
at indfange vildtet, som
senere blev tilberedt og spi-
st af adelsmændene og
deres hof.



Håndboldgalla
Torsdag 21. april kl. 19.00
KIF's Oldstars
FEST-I-BY 2005 skydes i gang i
form af et brag af en håndbold-
kamp mellem KIF's Oldstars og
HF Sønderborgs 2. divisionshold.
KIF, som står for Kolding Idræts-
Forening stiller op som nykårede
Europamestre indenfor oldboys
håndbold. Holdet består af spillere
med tilsammen over 500 lands-
kampe og over 3.500 ligakampe.

StjernespiUerne
OJdstarsholdet består af tidligere
så kendte stjernespillere som:
Karsten Holm, Mogens (Muggi)
Jeppesen, Jan Knudsen, Otto Mer-

tz, John Winther Morten Binderup
Thomsen, Hans Peter Munch
Andersen, Mikael Scbwaner, Lars
Jessen, Frank Holst, Bjarne Jeppe-
sen og mange flere.

Gratis øl/vand på billetten
Entreen for voksne er kun 30 kr.
og børn under 12 år slipper gratis
ind. Og skulle man nu være blevet
lidt tør i halsen af at beppe og råbe
på de gamle belte, så kan man
efter kampen, - mod aflevering af
billetten, gratis få udleveret l øl
eller l vand ved FEST-I-BY's
ølvogn, som står på Festpladsen.
Dørene til Hal l åbnes kl. 18.30.

Cool Kids
Lørdag 23. april kl. 14.00

MGP-vinderne 2004
Kom og se og hør (eller
gense og genhør) den land-
skendte bømegruppe Cool
Kids, som vandt MGP i
2004. De optrådte i Nord-
borg i forbindelse med jule-
handelen, og nu kommer de
altså igen til Nordals. Men
denne gang behøver man
ikke at stå udendørs og fry-
se, for Cool Kids optræder
nemlig inde i det opvarme-
de Festtelt, hvor der oven i
købet er mulighed for at sid-
de ned. Der er gratis adgang
til Festteltet. Kom i god tid
og få en plads helt oppe ved
scenekanten.

"Pigen er min"
Cool Kids vandt jo' MGP
2004, hvor de begejstrede I
alle seerne med deres seje
Hip-Hop-nummer: "Pigen
er min". Melodien handler
om, at Ibrahim med kæle-
navnet Ibo (10 år) og Nicki
med kælenavnet Nack (11
år) batler om, hvem der skal
score pigen, Caroline (11
år). De tre solister komme
alle fra Århus. De elsker
Hip-Hop og drengene går
næsten altid rundt og rap-
per. Nack har skrevet tek-
sten til: "Pigen er min", - og
de har alle tre samarbejdet
om at skrive melodien.

Stjerne for en eftermiddag
Søndag 24. april kl. 14.30
Den ægte vare
FEST-I-BY har i mange
år arrangeret Playback-
shows. Det gør vi ikke i år.
Derimod afholder vi for
første gang "Stjerne for
en eftermiddag", som
foregår på den måde, at de
optrædende selv skal syn-
ge, - i modsætning til Play-
back, hvor man kun skal
mime.

Fornem 1. præmie
Det vil selvsagt kræve

noget mere af de optræ-
dende og derfor har
FEST-I-BY også sat en
ekstra flot præmie på
højkant til den, der bliver
kåret som vinder af
"Stjerne for en eftermid-
dag". Præmien består
nemlig i, at vinderen får
mulighed for at indspille
sin egen Cf) i et rigtigt
professionelt musikstudie.
Til nr. 2 og nr. 3 er der
gavekort til Nordborg-På-
Toppen

Als Musikskole
"Stjerne for en eftermid-
dag" arrangeres i et sam-
arbejde med Als Musiks-
kole, som har bistået med
alt det praktiske omkring
annoncering og tilmel-
ding. En uvildig dommer-
jury vil vurdere de optræ-
dende.

Go musik, og masser af mennesker, så er der rigtig FEST-l-BY!


