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Vase & Juleroserne spiller julen ind på Sølund i december måned. Pressefoto

Vaskehalskoncerter på Sølund
Julen spilles igang i landsbyen med 26 julekoncerter på tre dage

Bandet 'Vasen & Juleroserne' vil i bedste Corona-stil spille ikke mindre end 26
julekoncerter på bare tre dage i Landsbyen Sølund.

"Vi ved godt vi skaber Danmarksrekord, det bliver vi høje i nissehuen af. Vi bliver på jorden,
og lader julefreden sænke sig alligevel," siger bandet med glimt i øjet.

LÆS OGSÅ
Salget af Føtex' Støttebajer giver stort overskud til Landsbyen Sølund

I samarbejde med Sølund Musik-Festival afvikler Landsbyen Sølund 7., 8. og 10. december
kl. 10-13 julekoncerter for alle landsbyens beboere.

Alle beboere får mulighed for en lille halv times times julekoncert, hvor julesange blandet
med beboernes favoritter bliver sendt ud over scenekanten i små tre timer non stop pr. dag
i tre dage.

"Vi har udtænkt en plan, hvor boenhederne kan komme hver for sig. Tre boenheder ad
gangen i de store festsale, som oplever det samme band sammen, men hver for sig,
selvfølgelig. Det er en masse logistik, planer og så lidt kreativ tænkning, der har gjort det
muligt," siger festivalens talsmand, Lasse Mortensen.

SYNES DU OM ARTIKLEN? KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Koncerter på samlebånd

"Som planen tog form, dukkede ordet "Vaskehals koncerter" pludselig op. Vi er sikre på, at
et nyt ord grundet corona tiden har set dagens lys. Ind med publikum i den ene ende, en
gang musikalsk vask, og med den mentale rygsæk fyldt op, glad ud i den anden ende,"
forklarer Lasse Mortensen det nye udtryk.

"Det eneste, det betinger er, at du har en hal, en tre indgange og tre udgange. Med
afspærring af lavt hegn og Corona bånd, laves der tre sale. Godt støttet af Coronavagter
kan tre huse komme til julefest ad gangen. Helt uden at være i fysisk kontakt med andre
end ens egne bofæller," tilføjer han.

Koncerterne suppleres med overraskelser fra festivalens "venner" på Elvirasminde, BC
Catering og i Super Brugsen.
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LÆS OGSÅ
Kageregn over Sølund forsøder livet i landsbyen

LÆS OGSÅ
Kæmpejuletræ til Landsbyen Sølund
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Julekalender til friluftsfolk og familiens
handyman
Ventetiden frem mod juleaften har altid været fyldt med
spænding. De 24 dage kan føles som en evighed – for både
store og små. Derfor laver STIHL en digital julekalender, der
kan forsøde ventetiden, og som byder på præmier, der er
ideelle til familiens aktiviteter i skoven, huset og haven.
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SPWN eSport – ikke bare en netcafé
Du har helt sikkert en forestilling om, hvad en netcafé er. Dine
tanker ledes måske hen i retning af noget lettere snusket, og
som man ikke rigtig ved, om man har lyst til at gå ind på. Det
skal du glemme nu. For SPWN eSport er meget mere – det er
et gaming-center, hvor man kan komme og spille, når man har
lyst. Der er holdtræning, turneringer og mulighed for at
arrangere events.
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Kenjan: Et eldorado for hundeelskere
Halsbånd, liner, seler, hundefoder og hundeguffer,
hundesenge, skåle, hundetegn, legetøj, figurant-effekter og
meget mere - hos Kenjan finder du alt til menneskets bedste
ven, og alt i praktisk beklædning til dig selv.
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'Det er ikke sådan,
vi gør her til lands'
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Husted og Funder
skaber godt brød

Vaskehalskoncerter på Sølund 250 julestjerner skal skabe juleglæde
på plejehjem
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Indbrud hos Naturfolk i Ry

Mand kørte spritkørsel på knallert i nat
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Kvinde - uden kørekort - kørte ind i bil, der holdt
stille

To personer kørt på skadestuen efter
færdselsuheld i Hørning

Bilist uden kørekort standset af politiet

Tyveri igen-igen fra varebiler i Galten-området
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120 meter høj og 5.000 tons tung:
Kæmperaketten 'Starship' skal indfri Elon
Musks hede drøm

Frank Skov Larsen overlevede slem covid-
infektion: Markant færre dør af covid-19

Superligaens 10. runde 20-årige Lindstrøm
sparker både sig selv og Brøndby helt til tops

Anklager i drabssag fra Bornholm: »Vi ved ikke,
hvad der foregik oppe i hovederne på de
tiltalte«

Ibyen tipper: Først blev den aflyst. Men nu
genopstår populær juletradition i København
på ny

Hun var indbegrebet af en vamp og
superstjerne i udlandet. I Danmark blev hun
kaldt »for grim« og tyskervenlig

Danske idrætsklubber forsømmer vigtig
meldepligt om seksuelle krænkere

Peter er med i klimaborgertinget: Jeg vil gerne
betale to kroner mere for en liter mælk
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Rørende billede går verden rundt

Mor anholdt: Holdt søn fanget i årtier

Lotte Reimar: Brug dog Trump som
forsøgskanin

Mysterie: Vombatter har selvlysende pels

Stryger til tops i målfest

Jubler efter Hildas exit: Endelig hverdag igen

Schmeichel dukket i rekord-kamp

Politiet beslaglægger kæmpe mængde
kanonslag

JYLLANDS POSTEN SENESTE NYT

Efter 4-1 over Lyngby fører Brøndby nu
Superligaen

Mink kom i massegrave, før risikoen for miljøet
var undersøgt

Leicester floppede mod bundhold i jagt på
topplacering

Storbritannien: Vi har covid-19 under kontrol
igen

Smitten skal standses: Send unge på lang
juleferie, foreslår eksperter

Journalister skrev om regeringens »ulovlige
ordre« − så ringede en embedsmand fra
Justitsministeriet

En lærestreg endte i grov mishandling i en
skov på Bornholm: »Jeg havde aldrig været så
vred«

Hævn i »rette tid«: Præstestyret tænker to
gange, inden det hævner atomforsker
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