Spelträffen Bergadraget 2015

2015-02-26

Åter en ny trevlig dag i musikens tecken!
Nu är det fjärde året och intresset ökar? ☺

Åkersberga Folkets hus, Bergasalen och Trälhavet
lördag 11 april mellan 12.00 till 17.00.
Adress: Stationsgränd 1-5 i Åkersberga.
Musikanter 20 kr inkl fika och garderob. Övriga betalar 70 kr inkl garderob.
Precis som tidigare så vänder vi oss till alla spelande vänner som vill samlas och spela tillsammans med oss några timmar.
Vi behåller betoningen på dragspel och dragspelsmusik men det är lika välkommet att spela
annat också.
Dörrarna är öppna för alla att komma när de
kan och fria att gå när de måste.
Givetvis är den som ”bara”
vill komma och lyssna också
mycket välkommen!
Inne i Bergasalen kommer det
att finnas möjlighet för scenuppträdande med ljudanläggning m.m. Där kommer att finnas en scen/program-ansvarig och den
som vill spela på scenen skriver upp sig på en lista. Ansvarig ser till att de som vill får spela.
Effektiv speltid 20 minuter per gäng. Här har vi också sittplatser för publik som vill lyssna,
gärna med en fika som sällskap från caféet samt lite yta för en svängom om det rycker i benen.

I Trälhavet finns plats för buskspel men här kommer
det också att finnas café med möjlighet att få något lite
i magen. En fika om man vill det eller kanske en macka
eller en korv om man är lite hungrigare. Allt till självkostnadspris.

Även i hallen utanför de båda andra lokalerna
finns plats för både musikanter och lyssnare. Här
utbröt även spontandans även förra gången!
Gratis parkering har vi på plan 5 i P-huset.

Vi vill givetvis också ha hjälp att sprida datum och tid för
detta!
Det hoppas vi att ni alla hjälper till med,
oavsett om ni kan vara med själva eller ej!

Välkomna!

