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MUSIK: Fest-I-By har debut som koncertarrangør med Richard
Ragnvald, Lille Palle, Susanne Lana og Kisser & Søren.
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NORDALS:Hvo intet vover-
intet vinder. Det motto ef-
terlever Fest-l-By, der i fe-
bruar har debut som kon-
certarrangør med Slagerpa-
raden lørdag 19. februar i-
Havnbjerg skoles aula klok-
ken 14.
- Der har været god op-

bakning til vores søndags-
hygge under Fest-l-By - de
seneste to år med Richard
Ragnvald - og så fik vi til-
buddet om Slagerparaden
med mange solister. Og så

sagde vi: Lad os prøve, for
der er ikke så meget for den
genration, siger Poul Anto-
nis en, formand for Fest-I-
By, der normalt står for by-
festen i Nordborg.
Holdet bag den succesful--

de Slagerparade er Richard
Ragnvald, Lille Palle, Susan-
ne Lana og Kisser & Søren,
og de serverer kendte slage-
re som »Kære lille mormor«,
»Vore allerbedste år« og
mange flere. Solisterne .bli-
ver bakket op af live-orke-
stret Them Show Band.
Der er plads til3 50 gæster

i aulaen på Havnbjerg Skole,

og de første 150 billetter er
allerede solgt. Sælges der
100 billetter mere, så er
Fest-l-By tilfredse.

To cafeer
- Så kan vi kalde det en suc-
ces, for det er første gang,
og folk skal lige vænne sig
til, at vi også laver det her,
siger Poul Antonisen.
- Og bliver det en succes,

så tror jeg, at vi komiteen
bag Fest-l-By også er klar på
en gentagelse, siger han.
Sælges der 250 billetter el-

ler flere, så kommer for-
eningen også til at tjene lidt

penge på arrangementet.
Fest-l-By etablerer to cafe-

er på stedet. En hvor man
kan købe kaffe, te, kager,
den står Østerlund Friskole
for, mens der kan købes
ringriderpølser, øl og vand i
den anden cafe. .

Bl.a.Susanne Lanaer med på
slager-turneen. Arkivfoto
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• Slagerparaden finder sted lørdag 19. februar i Havnbjerg
skoles aula fra kl. 14.00 til 17.00.
Dørene åbnes kl. 12.30. Billetter kan købes i Kvickly Søn-
derborg, Kvickly Nordborg, Brugsen Guderup og Brugsen
Havnbjerg.
Billetter koster l 50 kr. i forsalg og 180 kroner ved indgan-
gen


