Søger du efter et super spændende fritidsjob med fri bolig så kan
Foreningen for Forsamlingsgården Sundeved
Tilbyde dig et job som pedel på et meget aktivt kulturhus.
Pedellen har bopælspligt på forsamlingsgården
Stillingen er ledig fra den 01.10.2018.

Samtidig søger vi en rengøringsassistent,
til at gøre rent efter vore arrangementer og udlejninger.
Timetallet er varierende over året, afhængig af udlejning.
Stillingerne kan evt. kombineres.

Yderlige oplysninger og arbejdsbeskrivelse fås ved henvendelse til formand Mogens Dinsen telefon
29623383 eller mail formand@forsamlingsgaarden.dk
Ansøgningsfrist mandag den 27.08.2018
ansøgning sendes til
formand@forsamlingsgaarden.dk
www.forsamlingsgaarden.dk

12. September 2018 kl. 19:30
Emma Gad - takt og tone cabaret. Billetpris kr. 85 kan købes på Sønderborg
billetten nu og på biblioteket i V. Sottrup fra 1. August 2018.
En cabaret-forestilling om den bog alle har en
mening om, uden at have læst den. “Takt og tone
er en medrivende og fantastisk underholdende
Cabaret. Du blev hensat til tiden i slutningen af 60
erne med alle datidens trends og råd til det bedste

liv, med masser af humor og mange fantastiske sange fra den tid. Allan Høier gør det
formidabelt godt og sjovt”

OM FORESTILLINGEN
Begreberne “Emma Gad” og “Takt og
tone” er en del af vores kultur og
noget vi alle meget ofte refererer til.
Men sjovt nok ved ret få af os, hvad
der rent faktisk står i bogen – og de
fleste ville blive overraskede, hvis de
læste den. Teatret OPtimis præsenterer
derfor denne cabaret-forestilling, som
lærer os bogen og mennesket bag at
kende – på en humoristisk, musikalsk
og litterært-underholdende måde. I
forestillingen, der primært henvender
sig til det lidt modne publikum, er der sjove citater, oplæsninger fra bogen, alvorsord,
afsnit om Emma Gad som person samt masser af kendte viser og sange, som på
underholdende vis kommenterer indholdet.

EMMA GADS TAKT & TONE 100 ÅR
En cabaret-forestilling om den bog alle har en mening om uden at have læst
den...

