Program 18. maj 2022

27. maj 2020

Plakaten er malet af Jeanette Juliane Jensen

Billetpris: 395 kr. pr. billet

(1 ledsager pr. betalende gæst er gratis)

Billetter kan bestilles på
74 92 89 30 eller oto@toender.dk senest den 29. april 2022
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Musikprogram:
Kl. 10.00-10.45

Vongshøj Bandet

Kl. 10.45-11.00

Åbningstale v/
Borgmester Jørgen Popp Petersen

Kl. 11.15-12.15

Anne Dorte & Maria

Kl. 12.30–13.30

Seebach Jam

Kl. 13.45–14.35

Bamse Madsen Band

Kl. 15.00-16.00

Kandis

Cathrine og Thorbjørn Lervig:
Kl. 10.30-11.15
Kl. 11.45-12.30
Kl. 13.45-14.30
Kl. 14.45-15.30

Aktiviteter hele dagen:
Hestevognskørsel
Go Cart
Sjov og gøgl på pladsen

Gratis

Gratis

Bjarne Fuglebjerg er konferencier
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Info:
Billetpris: 395 kr. pr. billet
(1 ledsager pr. betalende gæst er gratis)
Der må IKKE medbringes mad og drikkevarer udover sondemad og
allergi produkter. Der er mulighed for at købe mad på pladsen. Som
noget nyt, er der i år mulighed for at forudbestille mad.
Der må IKKE medbringes flasker, våben, og våbenlignede genstande,
paraplyer, bannerstænger/flag, fyrværkeri, laser penne, grill, hunde
og andre dyr (førerhunde undtaget).

Der findes pladsoversigt i programmet.
Ved tyveri – Henvend dig til infoteltet på pladsen.
Ved mindre personskader som ikke haster, så henvend dig til samaritterne på Lobæk.
Ved akut behov for hjælp, ambulance, politiet eller brand. Kontakt
personalet med de gule veste, eller personalet i salgsteltene.
Rygeområdet er på angivet græsareal.
Oplev også:
Hestevogn, go cart, sjov og gøgl på pladsen.
Sanseoplevelse:
En musikalsk rejse, gennem et tale-sprogfrit land.
Besøg Cathrine Lervig og Thorbjørn Lervig:
Kastanjevej 5 i aktivitetsrummet:
Kl. 10.30-11.15 Kl. 13.45-14.30
Kl. 14.45-15.30 Kl. 11.45-12.30
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Vongshøj Bandet:

Kl. 10.00-10.45
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Vongshøjbandet er et kommunalt Musikaktivitetstilbud under
Aktivitets- og Samværstilbuddet Vongshøj, Psykiatri og Handicap
Tønder Kommune.
Bandet har eksisteret over 20 år med skiftende besætninger.
Aktuelt består bandet af 5 borgere og 2 personaler. Bandaktiviteten henvender sig til borgere med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser.
Det appellerer til borgere med interesse for musik og lysten til at
være og agere i et musikalsk fællesskab. Her er der mulighed for
at blive inspireret, for at udvikle sig og prøve rollen som musiker.
Vongshøjbandet spiller musik dækkende over et bredt spektrum
fra ældre populærmusik og Dansk Top til nyere popmusik. Det er
overvejende dansk musik med danske tekster, der giver mulighed
for at relatere til.
Vongshøjbandet har optrådt på enkelte musikfestivaler og har spillet ved fester og mindre arrangementer. Desuden er bandet fast
deltager ved den årlige Gøgl og Musikfestival på Løgumgård.

Åbningstale:

Kl. 10.45-11.00
v/ Borgmester Jørgen Popp Petersen
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Anne Dorte & Maria

Kl. 11.15-12.15

Anne Dorte Michelsen og Maria Bramsen har under navnet, Anne
Dorte & Maria, igennem de seneste år skabt et af den danske livescenes mest overbevisende comebacks.
Med sig har de en overmåde imponerende samling af deres egne
80’er og 90’er hits; Sig ’Indianer’, ’Ud under åben himmel’, ’Mandagsstævnemøde’, ’Jeg har lagt mine våben’, ’Jeg vil la’ lyset
brænde’; Ja, ’Sig – du ka’ li’ mig’ – og du er på sporet af et sangkatalog af de sjældne, der desuden fra 2019 vil blive suppleret
med sange fra et nyindspillet album i eget navn.
Først og fremmest står Anne Dorte & Maria for en fest. Publikum i
alle aldre kender og kan synge med på deres sange. De mange,
store hits fremføres med exceptionel energi og nerve af artisterne
selv, og af et band, der både respektfuldt og uimponeret pudser
det musikalske arvesølv, under ledelse af tidligere Gnags Trommeslager: Mads Michelsen.
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Seebach Jam

Kl. 12.30–13.30
Dette er ikke den originale Rasmus Seebach, men derimod et såkaldt “Jam band”, der spiller numre skrevet af Rasmus Seebach.
“Seebach Jam” leverer et fantastisk show, hvor det er umuligt ikke
at synge med på “Natteravn”, “Lidt i Fem”, “Engel”, “Glad igen”,
“Millionær”, “I mine Øjne”, “Under Stjernerne på himlen” og mange, mange flere, og bandet lyder så tæt på originalen, at selv den
største fan bliver i tvivl om Rasmus selv står på scenen.
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Bamse Madsen Band

Kl. 13.45–14.35

En Varm Hyldest Til Bamse
Det er en drøm, der er gået i opfyldelse, siger Helge Bamse
Madsen.
”Fra første sang vi spiller, synger publikum med, det er en
fantastisk oplevelse. Ja, og det der kommer fra os på scenen
til publikum, spreder sig og kommer tilbage til os”, siger
Tommy.
Glæd dig til en koncert med
- Bamse Madsen Band –
”Det er næsten som at være der i virkeligheden.”
Bandet er:
Helge (Bamse) Madsen - akustisk guitar og lead vokal
Peter Stub - guitar og kor
Flemming Rothmann - bas og kor
Mark Wolters, - trommer
Tommy Thiel Rasmussen - keyboards og kor

Kandis:
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Kl. 15.00-16.00

KANDIS er i 2022 mere aktuelle end nogensinde før. I løbet af efteråret 2021 har KANDIS haft premiere på deres biograffilm ”Kandis for Livet”, som har fået fantastiske 5-stjernede anmeldelser
overalt i den skrevne danske presse og med over 70 solgte sale i
de danske biografer, er filmen en kæmpe succes og en stor oplevelse for den store fanskare, som følger KANDIS. Det har ligeledes
givet KANDIS mange gange landsdækkende TV-optræden på både
DR TV og TV2 i 2021, hvor de har optrådt med bl.a. soundtracket
fra filmen og nogle af deres mange andre store hits.
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KANDIS er ligeledes aktuelle med deres nyeste album KANDIS 21,
som blev udgivet i november måned 2021. Om dette album fortæller Johnny Hansen: ”Det har været som at gå fra ”asken til ilden” – efter en lang periode uden koncerter og livejobs på grund
af corona, har vi virkelig fået travlt. Der er hen over sensommeren
væltet ind med livejobs – både med Kandis men også solojobs.
Der har ophobet sig et stort behov for at komme ud og blive underholdt, og det er vi jo rigtig glade for. Samtidig har jeg skulle
være med i processen omkring vores nye biograffilm, hvor der
bl.a. er lavet rigtig meget promotion i hele landet. Men der er heldigvis også blevet tid til at lave vores årlige CD-udgivelse – og det
er jeg rigtig glad for”. Kandis 21 indeholder 15 nye Kandis-hit med
helt samme mix og sammensætning som vi kender fra de traditionelle nye Kandis udgivelser. Alle sange med dansevenlig nerve og
sjæl, som skaber glæde – også til en hver fest. Tracklisten er følgende: Mit Navn I Din Ring• Junk Food• Cold Hawaii• Hvordan
Sku´ Jeg •Juanita• Just As Certain As The Sun• Lev Dit Liv• Skagens Solopgang• Vinterbaderne• A Hard Days Night• Sammen
Med Dig m.fl.
Med alle disse positive ting tager Danmarks populæreste danseorkester KANDIS i 2022 hul på endnu en sæson. For 33. år i træk
kører tour bussen rundt i det ganske land for at underholde ved
diverse hal arrangementer og hoteller, kroer mv. i hele vinter og
efterårs perioden. Hele forårssæsonen og sommeren er det de store markedsfester og byfester der står for tur med besøg af KANDIS. Indimellem er der også udenlandske arrangører i både Sverige og Tyskland, som sender bud efter Danmarks populæreste orkester.
Alle steder tegner der sig det samme billede med udsolgte huse og
mange begejstrede fans, som nyder KANDIS’ populære musik og
som gør folk glade. Derfor kan man roligt sige, at KANDIS lever op
til deres motto om at ”være rejsende i livsglæde”. Så pas på for
KANDIS’ musik og smittende livsglæde er noget man kan blive
musikalsk afhængig af, fest og glæde bliver man heldigvis aldrig
træt af og det er KANDIS den bedste musikalske garant for.
I 2022 er KANDIS følgende:
Johnny Hansen – lead vokal og guitar
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Jørgen Hein – bas og vokal
Jens Erik Jensen – keyboards og vokal
Frank Thøgersen – trommer og vokal
Mads Hyldahl – lead guitar og vokal
Cathrine og Thorbjørn Lervig:
Lidt om Cathrine Lervig og Thorbjørn Lervig.
Vi er Vokalapyk.
De sidste 20 år har vi
specialiseret os i at lave
musik til mennesker med
multiple funktions nedsættelser.
Musik, der inviterer lytteren på en musikalsk sanserejse.
Instrumenterne er sang
uden ord og perkussion.
Kom og besøg Cathrine og Thorbjørn på Kastanjevej 5
i aktivitetsrummet.
Kom og oplev en gratis musikalsk rejse, gennem et talesprogfrit land: Tilmelding infoteltet på dagen.
Kl. 10.30-11.15
Kl. 11.45-12.30
Kl. 13.45-14.30

Gratis

Kl. 14.45-15.30
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Aktiviteter hele dagen:
Hestevognskørsel
Kom og få en gratis køretur med hestevognen. Alle kan deltage.

Gratis

Go Cart
Kom og prøv en gratis køretur i en go cart

Gratis
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Pladsoversigt

13

Signaturforklaring til pladsoversigt

Liggende skift

Nødbehandlere findes på Lobæk
14

Mad
I de forskellige telte kan der købes:

Cafetelt:
1 kop kaffe
1 kande kaffe og dep. for kande (50kr.)
1 kop varm kakao med fløde
Kage (skærekage)
Lagkage
Sukkerfri kage
½ rundstykke med ost
Stor Chokolade Muffins
Wienerbrød
Madtelt:
1 grillpølse
1 grillpølse med brød
1 brød
1 Grillpølse m. kartoffelsalat
2 Frikadeller m. kartoffelsalat
Chili Con Carne
Kartoffelsalat
Alm. Salat
Broccoli Salat
Helstegt pattegris menu
2 Kyllingespyd m. broccolisalat
Gyros m. salat
Pizza snegle

15
100
15
20
25
20
15
15
10

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

25
35
10
45
45
45
20
20
25
90
50
50
20

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
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Pølsevogn:
1 Frankfurter
1 Brød
Fransk Hotdog
Alm. Hotdog
Gøgler Burger
Pommes Frites

Øltelt:
Øl (også alkoholfri øl)
Sodavand
Kildevand (inkl. pant 5 kr. retur ved aflevering af flaske)
Vin pr. glas
1 flaske vin
Kakaomælk
Juice
Kims mini chips pose
1 pose 10 kr. og 2 poser for 15 kr.
Mars, Twix eller Bounty

25
10
25
30
50
30

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

30 kr.
20 kr.
20 kr.
25
100
20
10
10 kr./15

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

15 kr.

Maden kan blendes.

Det er muligt at betale over EAN-nummer
(Husk at medbringe det)
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MobilePay:

På selve dagen kan du betale med MobilePay.
Obs der står ”Vidåværkstedets kantine”
i betalingsmodtager.

92 42 88

GØGL
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Kontaktoplysninger:

Hasselvej 2
6240 Løgumkloster
https://vso.toender.dk/
telefon 74 92 89 30
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