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Sommarens spelningar

Affes toa

Vad är väl en sommar utan en pastoral konsert
med Vier Brillen? Det finns en del att välja på, så
ta fram almanackan och boka in! Eller varför inte
printa ut nyhetsbrevet och sätta på kylskåpet.

Har du ännu inte fått tag i
Vier Brillens senaste skiva
"Alf Hambes toalett och
andra spolade låtar", så kan
du genast betälla den genom
att klicka på bilden här
nedanför.

Lördag 29/5 Kvilletorget
Vi spelar under Kvilletorgets Miljöfest. Förutom
Vier Brillen får ni träffa Farligt Avfall-bilen,
Konsument Göteborg och kan pröva på
ponnyridning, seniorgympa och fiskdamm. Pågår
mellan 11.00 och 15.00. Vier Brillen kommer
bland annat framföra den tonsatta
göteborgsvitsen "Intermezzo på Norra
Älvstranden".
Lördag 5/6 Visfestivalen Aqua Blå i
Vänersborg
En hel timme med Vier Brillen, som uppträder på
en flotte i Hamnkanalen ca 20.30. Missa inte
detta! Strax efter oss spelar ett irländskt band
från Göteborg som heter West of Eden.
Lördag 3/7 Hunnebostrand
Viskonsert på 2*40 minuter med Vier Brillen i
den gamla Teaterladan klockan 18.00. Detta
låter ju fruktansvärt trevligt! Kom! Det blir kaffe
också.

Refuserade skivomslag
Tag del av den kreativa
processen för att ta fram ett
skivomslag. Här är ett urval
av trumpetarens och
gitarristens förslag till
senaste plattan. Samtliga
refuserade.

Söndag 4/7 Mollösund
Viskonsert på en timme på Café Emma i
Mollösunds hamn klockan 14.00. Det är 13:e året
vi spelar på Café Emma; en av Bohusläns pärlor.
Lördag 7/8 Varberg
En lång, härlig viskonsert i den pastorala
Societetsparken i Varberg mellan 19.00 och
21.00. För tredje året i rad.
Tisdag 17/8 Flunsåsparken
Familjekväll på Flunsan på Hisingen. Tiderna vet
vi inte ännu. Förband till oss är en grupp som
heter Majornas 3dje Rote och en gubbe som
heter Tomas von Brömssen. Eller om det var vi
som var förband? Missa inte!

Vad är Vier Brillen? Vad spelar vi för musik? Har vi haft några spelningar? Läs
mer
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