
Arrangeret af Vaarst Baptistkirke

Pr. pers.

50,-
 Inkl. kaffe og kage 

efter koncerten.

Pr. pers.

100,-

Gospelkoncert

Gospelworkshop

Kom og syng med Ida Lohmann, 
Rune Funch og Ann Bidstrup Lebech

Har du lyst til at synge i gospelkor for en dag sammen med Ida Lohmann, Rune Funch og Ann Bidstrup Lebech, så er 
muligheden der lørdag den 31. oktober 2015.09.13 Kom, som du er og syng, som du kan sammen med andre sangglade 
børn, unge og voksne.

Dagen slutter med en gospelkoncert, hvor vi forhåbentlig smitter alle koncertgængerne med sang og glæde.

Praktiske informationer:
Musikalske krav:  Du skal have lyst til at synge
Hvor:  Vaarst Baptistkirke
Hvornår: Lørdag den 31. oktober kl. 9:30 til og med aftenens koncert (vi starter med 
rundstykker)
Pris for hele dagen
inklusive spisning: 60 kr. for voksne, 30 kr. for børn under 14 år
Tilmelding: Senest mandag den 19. oktober til E-mail: gospel@dbs.dk
Betaling: Til konto: 9812 – 2071 0025 39 eller mobilepay: 28 93 73 12
Koncert: kl. 19:30 til ca. 21:00 – kaffe, te, sodavand og kage kan købes efter koncerten -
overskuddet går til borgerforeningen

Har du nogle spørgsmål, kan du henvende dig til Ann Bidstrup Lebech på annbidstrup@dbs.dk eller mobil: 28 93 73 12

Vi glæder os til at synge sammen med dig!

Arrangører: Vaarst og Omegns Borgerforening & Vaarst Baptistkirke

Gospelworkshop
Lørdag d. 5. nov. kl. 9.30 i 
Vaarst Baptistkirke.

Har du lyst til at synge 
i gospelkor 
for en dag sammen med Ida 
Lohmann, Rune Funch og 
Ann Bidstrup Lebech, så har du 
nu muligheden.

Kom som du er, og syng som 
du kan, sammen med 
andre sangglade børn, 
unge og voksne.

Vi begynder dagen med 
morgenkaffe og 
rundstykker.

Tilmelding senest d. 1. nov. til 
evakiversen@gmail.com eller 
annette_jensen_25@hotmail.com
Betaling til konto nr.:
9812-2071041525

Vi glæder os til at synge 
sammen med dig.

Gospelkoncert
 
Lørdag d. 5. nov. 
kl. 19.30 i 
Vaarst Baptistkirke.

Med Ida Lohmann og 
Rune Funch og et herligt 
gospelkor sammensat til 
lejligheden af lokale og 
andre sangglade mennesker 
i Vaarst Baptistkirke, 
Gudumvej 43, Vaarst.

       
Vel mødt til en festlig 
aften i Vaarst.


