Skanderborg Brass Band spiller i Mols Bjerge
21. august 2011 kl. 14.00

Skanderborg Brass Band
Borgerforeningen MOLS gentager succesen fra sidste år. Vi vil gøre det til en fast tradition at gennemføre et arrangement i Mols Bjerge på arealet ”Svends Kælder” med den amfiteaterlignende stemning over
sig. Stedet hvor tidligere arrangementer med fornemme kunstnere kunne tiltrække rigtig mange gæster
fra nær og fjern.
I år kommer Skanderborg Brass Band og musicerer med herlig musik. Skanderborg Brass Band består
af 25 musiker, der kommer fra hele Midtjylland. Der er en vis aldersspredning, og det er med til på samme tid at skabe både fornyelse - og tradition.
Orkestret holder rigtig meget af at komme ud at spille koncerter og det bliver heldigvis også til adskillige
arrangementer året rundt – lige fra marchture, torve- og kirkekoncerter, julemusik til nytårskoncerter med
masser af gak og gøgl.
Naturligvis deltager orkesteret også i diverse koncertstævner, underholdningskonkurrencer og Danmarksmesterskaber. Orkesteret kan følges på hjemmesiden www.skanderborgbrassband.dk
Orkesterets dirigent er Anders Farstad. Anders er født og opvokset i Volda på Sunnmøre i Norge.
Igennem hele sin opvækst har han været aktiv i en række musikalske sammenhænge,
hvor korpsmusik, jazz og klassisk musik var ingredienser i hverdagen, og uddannelsen er taget
på musikkonservatorier i Norge, Sverige og Danmark.
I dag er Anders Farstad bosat i Århus og arbejder som ”freelance” trompetist i flere af de danske militærorkestre og symfoniorkestre - og så har Skanderborg Brass Band den store glæde, at han også finder tid til at være orkesterets faste dirigent.
Medbring gerne egen madkurv og gør det til en rigtig familieudflugt. Øl, vin og vand kan købes.
Alle er hjerteligt velkomne. Entré 50 kr. Medlemmer halv pris.
Med dette arrangement appelleres der til alle aldre, hvorfor der vil være god grund til at reservere denne eftermiddag til en dejlig oplevelse - for unge som gamle – i Nationalpark Mols Bjerge. I tilfælde af
regnvejr flyttes arrangementet til Molsskolens festsal! Se mere på www.borgerforeningen-mols.dk
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