
KÆRE HARMONIKASPILLER
Vi har fornøjelsen at invitere dig til årets 

HARMONIKAFESTIVAL
PÅ ÆRØ

Den finder sted fra fredag d. 29. maj kl. 15.00 til søndag d. 31. maj kl. 16.00
– foruden den hyggelige kirkekoncert i Marstal Kirke, torsdag d. 28. maj kl. 19.30

Hvem kommer i år? 
Vi har ikke alle aftaler på plads,
men vi kan allerede nu nævne:
Odd Arne Halaas og Reidar Dah le,
som i år er på Ærø for 7. gang! Kjell
Harald Langhaug og Per Bredesen
kommer tilbage i år. Hermann og
Troels fra Ærø er klar. Ditte og Stig
– de unge konservatoriestuderen -
de – kommer igen. Og hele Sveri-
ges Cultband giver den gas igen. –
Og så bliver der legestue for folke-
dansere!

Vi håber også du og
din gruppe kommer!
Ny på Ærø er virtuosen Buzor
Nenic, der spiller fyrig europæisk
folkemusik, Buzor har diplom fra
Musikkonservatoriet i Malmø, Mu-
sikhögskolan i Malmö og Lunds
Universitet. Desuden har han vun-
det priser i ind- og udland, bl.a. blev
han nummer to ved World of Accor-
dion i 2013 i Castelfiardo. Kom og
oplev ham i virkeligheden på Ærø.

En anden nyhed er intet ringere end
ungdomsorkestret »Rockin’ Ac-
cordions« fra Leipzig – en flok unge
entusiaster i rytmisk musik på har-
monika. Der kommer 15-20 musi-
kere, der vil sætte gang i nyere
ryt mer – og musik fra musicals og
populærmusikken.
Ny på Ærø er også Marcos Trio,
der vil sætte gang i roklubben.
På vores hjemmeside kan du nu til-
melde dig musik og camping. Hvis
du ikke har adgang til internettet,
kan du undtagelsesvis ringe til Vi-
beke (6252 1881), så taster jeg ind
for dig. 
Når vi har din tilmelding, kommer
du på hjemmesiden. Send gerne
billeder af dig/gruppen.

Prisen på camping (mellem tirsdag
26. maj og tirsdag 2. juni) er i år krø-
bet lidt opad til kr. 350,-. Betaling
skal ske samtidig med tilmelding.
Vi opfordrer til, at du lægger en
halvtredser oveni til dækning af
medlemskab af Ærø Folkelige Mu-
sikforening. Ethvert bidrag til for-
eningen anvendes på festivalen, og
alle bidrag er meget velkomne. –
Betal venligst til vores konto i Rise
Sparekasse: 0847 0000 168300, el.
via MobilePay eller Swipp til Vi-
beke: 61 321 321.
Endelig opfordrer vi dig til at sende
en mail til harmonika@privat.dk (Vi-
bekes), så vi fremover kan sende
indbydelser over nettet og dermed
spare portoen.
Hvis vi ikke hører fra dig enten
pr. mail eller på anden måde, vil
du fremover ikke modtage breve
fra os.

Vi håber at se dig og dine medspil-
lere på Ærø lige efter pinse!

Ærø Folkelige Musikforening

Som sædvanlig er der gratis ad-
gang, men vi indfører i år et nyt
begreb: Entre efter behag.
Der opsættes beholdere til jeres
frivillige bidrag til hjælp med
økonomien.
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