Koncert januar 2022

Ærede Grander
Nytårskoncerten, den traditionsrige begivenhed, afholdes om Corona vil, d. 5. januar
2022. Stedet er som sædvanligt Taastrup Teater & Musikhus, hvor man fra kl. 19.00 kan
nyde champagne og kransekage samt ønske venner og bekendte et Godt Nytår.

Promenadeorkestret med dirigent Bjørn Hyrup i
spidsen, funkler altid som stjerner og 2022 bliver sikkert
ingen undtagelse. Solisterne er endnu ikke offentliggjort.
Koncerten starter kl. 19.30.

Traditionen tro indleder vi aftenen med et udsøgt
måltid i Granders samvær. Nytårskoncertmiddagen
indtager vi denne gang i Fløng Forsamlingshus.

Rigshofmesteren byder velkommen over et
velkomstglas kl. 17.00 på vegne af Kancellirådet.
Dørene åbner kl. 16.45.

Menuen bliver med forret og hovedret, der bydes rundt
to gange. Der er i pris inkluderet 2 glas vin. Er du til øl
eller sodavand, kan vin ombyttes hertil. Der står
endvidere isvand på bordene. Vi slutter med kaffe.

Efterspørgslen på billetterne er stor og vi har denne gang reserveret 56 billetter, som vi
primært tilbyder til Grander med ledsager. Er der ledige pladser, er jeres venner naturligvis
som altid også velkomne. Der er bindende tilmelding efter ”først til mølle” princippet.

Tilmelding via betaling allersenest mandag den 20. september 2021.
Hele arrangementet tilbydes til 850,- kr. pr. person og tilmelding sker ved indbetaling til
Jyske Bank Reg. nr. 5021 Konto 1520445 - Mærk med ”Nytårskoncert” samt dit navn.

Vi ser frem til

fællesskabet med dig denne aften, hvor vi
mødes i, om ikke det stiveste puds, så dog i fineste selskabstøj.
Der er lagt op til endnu en forrygende og fantastisk aften.

Bemærk: Har du selv skaffet billetter og du ønsker at spise med, kan dette
tilbydes for kr. 325,- pr person. Ønsker du kun koncert billetter inkl. bobler, er
pris uden spisning kr. 525,-. Mærk indbetaling med ’Nytårsmiddag’ henholdsvis
’Koncertbillet’ samt dit navn.
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