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VED HENNE STRAND

Fredag
D. 25. maj

Motor Mille Onkel Reje Popnitz

Hardinger Band og
Dodo and the Dodos
K

Købmand Hansen takker for 50 år ved Henne Strand og vil
gerne fejre det sammen med DIG. Derfor inviteres du til
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hovedgaden ved HENNE STRAND!
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Dagens program

Kl. 16.30 Motor Mille Du kender hende måske
fra Ramasjang TV, men nu rejser Mille til Henne Strand med
sin boombox for at have det sjovt – og alle børn er inviteret!
Kl. 17.15 Onkel Reje Onkel Reje er modsætning til
alt, hvad vi prøver at lære vores børn af gode manerer. Onkel
Reje har en humor, der går lige ind i de børn, der er med på
den værste. For det er nu engang sjovere at lave alt det,
man ikke må.
Kl. 18.15 Popnitz Vores lokale vestjyske allround
partyband i verdensklasse får både folk op på stolene og
godt gang i danskeskoene, når de spiller op.

ALLE butikker og spisesteder
holder LÆÆÆNGE åbent!!!
Kom og oplev

den fantastiske
stemning!

Kl. 20.15 Hardinger Band
(hitparaden fra Shu-Bi-Dua)
Hvem kender ikke Hvalen Valborg? Eller har stået på en
alpetop? Selvom Shu-Bi-Dua ikke eksisterer mere, lever
musikken i bedste velgående. Når Hardinger Band indtager
de danske scener, er der virkelig lagt op til strålende humør
og høj fællessang!

Kl. 22.15 Dodo and the Dodos

„Vågner i natten“, „Sømand af verden“ og „Pigen med det
røde hår“ er blot nogle få titler i et velkendt univers, når
bandet åbner for godteposen af nostalgisk dansk kvalitetspop, og giver publikum en fed musikoplevelse – hver eneste
gang de går på scenen.

ARRANGØRER
KØBMAND HANSENS
FERIEHUSUDLEJNING

Købmand Hansens
Bageri & Café

