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Information til medlemmer og
andre interesserede

Vil du møde
Erasmus Montanus
og Johann Sebastian
Bach i Aarhus?
Der sker en masse i den midtjyske ”hovedstad” Aarhus — og måske kunne du
have lyst til at tage del i nedenstående arrangementer sammen med andre fra
vores egn? Søndersognenes Borgerforening vil hermed gerne gøre en indsats
for at samle mindst tyve personer — og gerne flere — til en kulturel udflugt

lørdag 16. marts — søndag 17. marts 2019!
Foreningens rolle i dette projekt, som er sat i værk af en lille flok interesserede med Bendt Jensen som initiativtager, er først og fremmest at udbrede
kendskabet til en tur til Aarhus, som kan lykkes, hvis der tegner sig mindst
tyve deltagere. Med dette deltagerantal kan rabatter på billetpriserne opnås.
Planen er at gøre noget i fællesskab og skal kun ses som et tilbud med
egenbetaling. Indtil videre kan vi desværre kun oplyse cirkapriser, som dog
ikke vil komme til at afvige væsentligt fra den faktiske pris.
Vi har forhåndsreserveret tyve pladser til hver af nedenstående forestillinger, som kan opretholdes, såfremt det fornødne antal har meldt sig til senest
1. november!
LØRDAG 16. MARTS 2019 KL. 16:00: Forestillingen Erasmus Montanus spilles på Aarhus Teater. Ludvig Holbergs komedie tager livtag med den danske folkesjæl, så vi kan mærke det helt op til i dag. Billetpris med rabat: Ca.
kr. 350,-.
SØNDAG 17. MARTS 2019 KL. 15:00: Påskekoncert for orgel og piano over
kompositioner af Johann Sebastian Bach i Musikhuset Aarhus. Udøverne Joseph Jeremy og Gottlieb Wallisch leverer en lydrejse fra orglets fyldigste
toner til klaverets fjerlette elegance. Billetpris med rabat: Ca. kr. 225,-.
Af praktisk art: Arrangørerne er gerne behjælpelige med en oversigt over
overnatningsmuligheder i flere prislag. Transporten tur/retur kan meget vel
foregå med Arrivas tog, og de økonomisk bedste muligheder vil blive undersøgt (f. eks. Oneday-billet kr. 129,- om muligt). Men enhver bestemmer
naturligvis selv, hvordan rejsen skal tilrettelægges og ”fritiden” i Aarhus tilbringes. Borgerforeningen vil være vært ved en sandwich og en vand til de
togrejsende om lørdagen. Detaljerne må nødvendigvis komme senere; dette var ”de store linjer”. Alt vedr. betaling følger senere.

For nærmere information/forhåndstilmelding: Tlf. 22 45 42 09 eller 28 92 76 75.

