
ALVAD & CHRISTENSEN: KHUMBILA 
Lyd- og diasshow fra HIMALAYA 

Musikhuset 15. & 16.juni 1992
Grundejerforeningen har fået 
en aftale, så vi kan tilbyde Jer 
billetter med 20 % rabat til 
Christian Alvads og Henning 
B. Christensens lyd- og diass-

__how fra Himalaya - "Khumbi-
s’a" - i Musikhuset.
Der er tale om rimeligt smuk
ke billeder og ditto musik i qu- 
adrofonisk gengivelse, så man 
hører yakokseme vandre tværs 
over midterskilningen.. Mu
sikken er inspireret af og byg

ger på lyde, optaget på en rej
se i Himalaya: Tempelklok
ker, sherpaemes sange, børne
sange, m.m.. Ud fra dette 
grundmateriale har Chr. Alvad 
så arbejdet videre og lagt sin 
egen 'vestlige' lyd på, så resul
tatet er en spændende blanding 
af to kulturers musik. Ved op
førelsen i musikhuset vil Chr. 
Alvad og Steen Raahauge le
vere de 'vestlige elementer' i 
musikken live.

Normalprisen er kr. 75, men vi 
få altså 20 % rabat, så vi kan 
tilbyde billetterne til kr. 60,-. 
Hvis I har en kollega, tante, el
sker eller lignende, som I ger
ne vil have med, er det også i 
orden. Der bliver to forestillin
ger her i byen, nemlig den 15. 
juni og den 16. juni, i begge til
fælde kl. 20.00. Den 15.6. er 
premieredagen, men I bestem
mer selv, hvilken dag, I vil 
have billet til.

Proceduren er enkel: Allerse
nest søndag den 31. maj afle
verer I så mange gange 60 kr., 
som I vil have billetter, til Rie 
Thomsen, Rytterknægten 15. 
Samtidig afleverer I nedenstå

ende seddel, udfyldt med 
navn, adresse, telefonnummer 
og ønsket antal billetter/dato. 
Så skaffer vi billetterne.

Succes med forårsudflugt og sangaften 
Medlemstilbud vel modtaget

Udflugt
Forårsudflugten 'ud i det blå' 
samlede en busfuld - ca. 50 - 
Finneboerei alle aldersklasser 
fra dem i barnevogne til pensi
onister. Kl. 10 kørte bussen os 
til Bryrup, hvor vi steg om til 
veteranbanen, der bragte os til 

—'Vrads Station. Der indtraf tu
rens eneste uheld, for netop da 
alle havde fået bredt dugene 
ud i græsset, og pakket mad
kurvene ud blev det hunde
koldt og det begyndte at sne 
eller hagle. Folk tog det med 
godt humør, og det holdt da 
også op igen. Så var der tid til 
en god lang spadseretur i de 
smukke omgivelser, til kaffe i 
stationens restaurant, eller til

at bygge en stor hule i skoven, 
inden veterantoget atter bragte 
os til Bryrup, hvorfra bussen 
kørte os til Himmelbjerget, 
hvor der blev kigget, købt sou
venirs, drukket kaffe og øl, in
den vi atter vendte næsen mod 
Finnebyen, hvortil vi ankom 
sidst på eftermiddagen.

Sangaften
12.5. afholdt foreningen en 
sangaften i Spejderhytten, en 
idé, som på generalforsamlin
gen vandt kraftigt gehør. Afte
nen, som blev ledet af Gunna 
Knudsen, Folkemusikskolen, 
og Rie Thomsen, bestyrelsen, 
og iøvrigt ansat sammesteds, 
var spændende og hyggelig, 
men gav anledning til visse

overvejelser i bestyrelsen: 
Hvorfor kommer der kun 5 
mennesker til et arrangement, 
som der har været udtalt op
bakning til? Mener medlem
merne ikke, hvad de siger?
Har vi ikke slået nok på trom
me for det? Sagen, som er lidt 
parallel til julearrangementet, 
bør også give medlemmerne 
anledning til eftertanke.

Medlemstilbud:
Der blev solgt en halv snes af
faldsbrændere, som sikkert al
lerede har været i funktion, og 
et tilsvarende antal videobånd 
med Finnebyfilmen, som for
håbentlig har vakt glæde hos 
unge og gamle.

Annonce:
Malene Clantehar telefon 86 
19 31 89. Hun har også en 70 
m3 stor 3-værelses lejlighed i 
midtbyen. Men hun vil hellere 
bo heroppe, så hvis nogen vil 
bytte, fremleje eller lignende, 
kan de kontakte hende.

Biblioteket:
Også andre vil gerne bo her. 
Biblioteket har fået ny ejer, 
som er ved at sætte det i stand. 
Vi byder vedkommende vel
kommen. Han/hun kan jo  ikke 
gøre for, at vi ikke selv måtte 
få biblioteket, som vi burde.

Sommerfesten
Husk at reservere 8. august!

- Ja jeg/vi vil sandelig gerne ned i Musikhuset sammen og høre dansk musik fra Himalaya, og se smukke lys
billeder til, og afleverer sammen med denne seddel 60 kr. pr. billet (selvfølgelig i aftalte penge). 

Navn: 

Adresse:

Telefon Antal billetter: Dag:


