Årets udflugt 2017 i Elstrup- / Elstrupskov Landsbylaug
Hvornår:

Søndag eftermiddag, den 29. Oktober 2017

Kl. 12.00:

Afgang fra Elstrup
Der serveres kaffe og kage i bussen..

Kl. 14.00:

Vi ankommer til Fredericia Teater, hvor vi skal høre Danmarks nye musical om
Tommy og Rasmus Seebach.
SEEBACH er fortællingen om en af de mest betydningsfulde familier inden for dansk
popmusik. Om far og søn – Tommy og Rasmus. Om op- og nedture. Om den lette
genre og dens tunge bagside i forhold til livet, døden, kærligheden og – ikke mindst –
musikken der indrammer det hele. Det er en fortælling om popularitet og kritik, om
legen og alvoren, om drømme og nederlag, om at mødes og skilles, om det at være sin
egen, og om den arv der altid vil følge os.
Kom med på en rejse gennem de sidste 50 års dansk musikhistorie: Fra 1960’ernes
pigtråd over tre årtiers Melodi Grand Prix-vindere, og især til toppen af vore dages
hitlister – fra de helt store sceners rampelys til de mørkeste afkroge af livet bag dem.

Kl. 18.00:

Afgang retur til Elstrup / Elstrupskov. Der serveres sandwich og drikkevarer i bussen.

Kl. 20.00:

Retur i Elstrup

Alt dette får i, for en pris af Kr. 450,- pr. person.
Bindende tilmelding og betaling, senest den 8. Januar 2017 til :
Bente Thomsen (Tlf.:27528201) eller Gretel Jørgensen (Tlf.:61668055)
Reg. Nr. 7257 / Konto nr. 1312395 eller mobilpay til 61668055 (Gretel)
Vi skal forudbetale billetterne – derfor den tidlige betaling.
OBS – OBS – OBS – OBS
Hvis alle pladser ikke er fyldt op med beboer fra Elstrup / Elstrupskov, udbyder vi de resterende
billetter til salg uden for bylaugets område, dette til en pris af kr. 550,-.
Vi glæder os til at se jer
Elstrup/Elstrupskov Landsbylaug
Bente Thomsen og Gretel Jørgensen
www.elstruplaug.dk

