Taastrup, 27. oktober 2018

Poppel Alle 12, 2630 Taastrup,

1)
2)
3)

Vi glæder os til at se jer.
Formand Steen Hamann, Porsehaven 18, Nørreby, 2630 Taastrup
Telefon 40 72 88 33- Mail: formand@visensvennertaastrup.dk
Kasserer Ingrid Arlnæs, 6,st.tv., 2630 Taastrup Telefon 28 74 45 14 Mail: kasserer@visensvennertaastrup.dk
Hjemmeside: www.visensvennertaastrup.dk

Viseaftener i Taastrup Kulturcenter
den 26. januar, 1. marts, 29. marts,
og 26.april 2019

www.visensvennertaastrup.dk

Smørrebrød á kr. 22,00 pr. stk.
Smørrebrød mindre end luksus og mere
end
håndmad, du kan vælge mellem:

Billetpriser
Kr. 50,00 for medlemmer
og kr. 100,00 for gæster.

Dyrlægens Natmad,
Flæskesteg og Æg og
Rejer

Ved overtegning prioriteres medlemmer først og fremmest.

Pianister og andre talentfulde
musikere søges.

Ostemad á kr. 18,00

I Visens venner i Taastrup har vi en idé om, at
det ville være ekstra hyggeligt med flere
pianister og andre talentfulde mennesker, der
vil stå for den musikalske indpakning af vores
visesang.
Det er et sjovt, friviligt foreningsarbejde, så
det skal være fornøjelsen og lysten, der skal
drive dig/jer.
Så hvis du er seriøs og har lyst, eller kender
én, der gerne vil spille for:

Visens Venner i Taastrup,

Kulturanretning kr. 85,00
1 fisk, 3 slags pålæg, ost og kage

Laksemad á kr. 30,00
3 stk. uspec. smørrebrød kr. 50,00

Du/I kan medbringe egen mad
og kaffe, men husk, at al porcelæn og bestik ogsa skal medbringes.

er du/i meget velkomne til at
kontakte vores næstformand:
Bent Andersen, 2548 7227
Mail: bentvibemosen@gmail.com

Du/I må ikke medbringe øl, vand, rød- og
hvid- vin da det skal købes i husets cafe
eller bestilles på vores hjemmeside.
Tilmelding til viseaftenen kan ske så
længe der ikke er udsolgt og senest

torsdag den 15. november 2018.

Støt vore sponsorer - de støtter os
Taastrup Hovedgade 52
2630 Taastrup
Tlf.: 7113 7113
Taastrup Hovedgade 74
2630 Taastrup

Taastrup Hovedgade 75
2630 Taastrup

info@blomstertorv.dk

