Arosia spiller jazz i Mols Bjerge
12. august 2007 kl. 14.00

Arosia på scenen
Borgerforeningen MOLS gentager succesen fra
sidste år. Vi vil gøre det til en fast tradition at
gennemføre et arrangement i Nationalparken
Mols Bjerge på arealet ”Svends Kælder” med
den amfiteaterlignende stemning over sig. Stedet hvor “Den Klassiske” startede sine koncerter med fornemme kunstnere, som tiltrak gæster fra nær og fjern. I år kommer så Arosia
med sit store jazz-orkester og underholder med
herlig musik.
Svends kælder i Mols Bjerge. Der er
skiltning fra Lyngevej i Knebel.

Orkestret spiller nok, hvad de fleste vil kalde traditionel jazz, men det er kun den halve sandhed. Der spilles også et stort antal numre, som ikke falder ind under betegnelsen traditionel jazz, men som kan have en snert af latinamerikanske rytmer eller
shuffle musik over sig. Arosia spiller et meget bredt repertoire, hvor spilleglæden og
gejsten er vigtige ingredienser. På borgerforeningens hjemmeside kan du høre eksempler på musikken.
Da der sædvanligvis er mange solskinstimer i august, har vi valgt samme tid som
sidste år, nemlig søndag den 12. august kl. 14. Medbring gerne egen kaffe-/madkurv.
Men øl, vand eller kaffe kan købes. Gør det til en rigtig familieudflugt!
Alle er hjerteligt velkomne. Entré 100 kr. Medlemmer af Borgerforeningen dog kun 50
kr. Børn under 12 år ifølge med voksne har gratis adgang, og så krydser vi fingre for
at det gode sommervejr indfinder sig.
Med dette arrangement appelleres der til alle aldre, så der vil være god grund til at
reservere eftermiddagen til en dejlig oplevelse - for unge som gamle - i Mols Bjerge. I
tilfælde af regnvejr flyttes arrangementet til Molsskolens festsal! Se mere på
www.borgerforeningen-mols.dk eller www.molsportalen.dk
Borgerforeningen Mols, den 26.07.07
Jørgen Ørgård
Gl. Kirkevej 7,
8420 Knebel
Tlf. 86 35 12 25 el. 40 28 99 18

