Vokalgruppen Favorittes i Mols Bjerge
15. august 2010 kl. 14.00
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 får vi så besøg af vokalgruppen
Favorittes, en velsvingende kvartet med den
usædvanlige besætning: vokaltrio + kontrabas. Favorittes fortolker gamle
evergreens og favoritter, og underholder på
den mest charmerende og gennemførte måde.
De genskaber 30´ernes barbershopstemning, med tre piger samlet om én mikrofon, og sammen med den flotte kontrabas,
leger de sig igennem et romantisk, kækt og
indbydende repertoire.
De har valgt en perlerække af sange
fra 1920´erne og op til 1950´erne, der
har overlevet årtier, fordi de taler til
hjertet hos både unge og gamle.
Favorittes består af
Kirsten Pedersen, sanger,
Cilja Haugland, sanger / arrangør,
Karoline Budtz, sanger
og Jesper Carlsen, bassist.
De optræder i mange forskellige sammenhænge over hele landet.
Da der sædvanligvis er mange solskinstimer i august, har vi valgt samme
tid som sidste år, søndag den 15. august kl. 14. Medbring gerne egen kaffe/madkurv. Øl og vand kan købes.
Gør det til en rigtig familieudflugt!

Svends kælder i Mols Bjerge.
Der er skiltning fra Lyngevej i Knebel.

Alle er hjerteligt velkomne. Entré 75 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 her på Molsportalen
Borgerforeningen Mols, den 1. aug. 2010

