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Hej i mörket!
Vi har några spännande spelningar som kanske kan lätta upp under vintern. Kom
och lyssna!
Onsdag 2018-12-05, Göteborg
På Reningsborg i Frölunda gör vi en spelning klockan 19.00. Biljetter kan man inte
köpa, utan man får vara där först och slåss om de 80 platserna. Det kostar inget i
inträde, men i samband med konserten görs en insamling till Drömmarnas hus i
Moldavien och då kan man ge ett bidrag som är lagom i förhållande till ens ekonomi.
Mer information.
Onsdag 2019-01-23, Göteborg
Konsert på Kustens Hus i Visans Vänners program klockan 19.30. Klassisk vismark!
Vi spelar en lång konsert på 2 * 45 minuter. Paus med fika. Biljetter går inte att boka
än, men pröva denna länk om någon vecka: Kulturpunkten.
Fredag 2019-02-22, Ulricehamn
Konsert på Ulricehamns bibliotek klockan 17.00. Gratis inträde. Här finns mer
information.

Torsk-reklam
Om du inte gillar reklam, kan du skriva ut detta nyhetsbrev och sedan klippa bort det
som är under den streckade linjen.

Vi misstänker att det är många nytillkomna nyhetsbrevsmottagare som har missat en
milsten i Vier Brillens skivproduktion, nämligen skivan Norsk torsk, baby. Här finns 24
låtar med sväng och märkliga texter, som ni kanske aldrig får höra. Vill ni gå igenom
livet utan att ha hört till exempel:
•

Får jag tälta i din trädgård?

•

Det yttersta beviset för Guds existens

•

Zinedine Zidane

•

Vi träffades på Seven-Eleven

Norsk torsk, baby plus porto blir 120 kronor. Köp den som julklapp till dig själv!
Beställ här.
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Har du sett att Vier Brillen finns på bild? Titta här.
Vet du att vi säljer böcker också? Köp dem här.
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