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Vårens spelningar med Vier Brillen

Ny Brillenbok

Tisdag 22/3 Simlångsdalen
Viskonsert på 2*45 minuter i Breareds
församlingshem i Simlångsdalen klockan 19.00.
UTSÅLT.

Ny Brillenbok
om Broadway

Lördag 26/3 Floda
Viskonsert ca 1 timme på Floda bibliotek klockan
14.00. Med fika!

Vier Brillens saxofonist
Kristian Wedel utkommer
i mars med en ny bok
– På Broadway.

Söndag 10/4 Bollebygd
Viskonsert ca 1 timme í Bollegården klockan 16.00.
Lördag 16/4 Nordstan
För fjärde året i rad spelar vi till förmån för
Göteborgs Majblommeförening i Nordstan.
2*30 minuter klockan 11.00.
Resultatet av jultävlingen
Tack för alla svar i jultävlingen!
Minns ni vad tävlingen gick ut på? Det var bilder på
Prinsessan Madeleine, Alf Hambe, Julia Roberts, John
McEnroe, Sue-Ellen Ewing och Bert Karlsson och man
skulle plocka bort den person som inte passade in.
Många bra svar kom in och många som var extremt
konstiga, vilket gladde juryn mycket. Det rätta svaret
var att Julia Roberts skulle bort, eftersom hon var den
enda som inte figurerat i en Vier Brillen-låt. I texten,
alltså.
Så här kunde det t ex låta i ett felaktigt svar: Bert ska
bort. Anledning: Bert ska alltid bort.
Här är vinnarna:
GULD - Stefan Thilén
SILVER - Anna-Kersti Wedel
BRONS - Martin Erlandsson

Föga överraskande består
boken huvudsakligen av
tämligen tankspritt
flanerande, men den här
gången är det inte
Göteborg som betrampas,
utan världens kanske
mest kända gata. Ett års
Manhattanpromenader –
plus teckningar av
Brillentrumpetaren Joen
Wetterholm – har kokts
ner till 134 sidor.
Ett måste för den inbitne
Brillen-supportern.

Grattis till vinnarna som får den nyinspelade punklåten
"Elva timmar i Ullared"!
Vad är Vier Brillen? Vad spelar vi för musik? Har vi haft några spelningar? Läs
mer
Vill du inte längre ha vårt nyhetsbrev, avregistrera dig här (skriv "nej" i mejlet).
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