SYNG
MED

2016-2017

Program for

”Syng med”
Velkommen til sæson 42
- nye forrygende og livsbekræftende oplevelser
I AOF Nord er vi utrolig glade og stolte over, at kunne byde
velkommen til endnu en forrygende sæson med ”Syng Med”
-oplevelser i Aalborg Kongres- og Kulturcenter.
AOF Nord står for viden, udvikling og samvær og bestræber sig
hvert år på at sammensætte et spændende og alsidigt program,
hvor vi sammen gennem sangen og dens glæder netop indfrier
dét, vi står for.
Intet er meget bedre end dygtige og alsidige kunstnere, der viser
deres musikalske kunnen og evne til at inspirere og begejstre os
andre til i fælles kor at tage del i deres sange. Det er netop det,
”Syng Med” er kendt for.
Igen i år har vi op mod jul den populære og efterspurgte
julekoncert, som sætter punktum for året. Men vi begynder
det nye år med et brag af et arrangement, når Dansk
Slagerparade er på programmet i februar måned.
For at tilgodese så mange ønsker som muligt, vil der også
i denne sæson være to husorkestre, og der vil være to
torsdags- og to fredagsarrangementer.
Som sædvanligt vil vores erfarne konferencier
Lise Sæderup guide os gennem arrangementerne.
Uden et medlevende og aktivt publikum kan ”Syng Med”
ikke gennemføres. Derfor er det fra år til år en stor glæde,
at så mange mennesker bakker op og i god tid sikrer sig
billetter til arrangementerne.
Nu gælder det om at finde humøret frem
og få rørt stemmebåndet i en herlig sang.
God fornøjelse og
velkommen til både
nye og gamle deltagere.
Med stor og varm hilsen
Orla Hav
Formand for AOF Nord

Syng Med 2016-2017

Sted: Aalborg Kongres- & Kulturcenter
Med forbehold for ændringer i programmet

Torsdag
6. oktober 2016
Kl. 19.30

Fredag
16. december 2016
Kl. 19.30

Bjørn & Okay
Jan Schou & Susanne Breuning
Thomas Kjellerup
Troubadur Svend Erik Larsen
Brage af 1866

Bjørn & Okay
Trine Gadebjerg m/Duo
Jens-Christian Wandt
Johns Bedste
Visens Venner

Konferencier Lise Sæderup

Konferencier Lise Sæderup

Torsdag
23. februar 2017
Kl. 19.30

Fredag
5. maj 2017
Kl. 19.30

Danske Slagerparade m/Solisterne
Klaus & Servants
Anette Klingenberg
Lis & Per
Flemming Werge
Michael Jensen
Lars Stryg

Klaus og Servants, m/Solister
Ulrikke eller Lise Haavik
Mikkel Svenning (Nyt Talent)
Anne-Mette Rix
Torben Lenager
Jan Tellefsen
Eva Kiss
Constantin (På Trompet)

Konferencier Lise Sæderup

Konferencier Lise Sæderup

Priser:
Række 1-16: kr. 225 / Alle 4 datoer kr. 900
Række 17-25: kr. 205 / Alle 4 datoer kr. 820
Række 26-38: kr. 175 / Alle 4 datoer kr. 700
Række 39-42: kr. 145 / Alle 4 datoer kr. 580
Ekspeditionsgebyr: kr. 20,- pr. billet

Billetbestilling:

!

BEMÆRK

Aalborghallen i AKKC
Billetkontoret
Europa Plads 4
9000 Aalborg
Tlf. 99 35 55 66

