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ALAFORS. Evene-
mangen avlöser varan-
dra i Furulundsparken 
under sensommaren 
och hösten.

För några veckor 
sedan blev det klart att 
Sveriges bästa dans-
band, Lasse Stefanz, 
kommer på besök freda-
gen den 24:e augusti.

Helgen dessförinnan 
äger den stora Elvisda-
gen rum och lördagen 
den 8 september blir 
det en favorit i repris 
med No Tjafs.

Publikrekordet för Furu-
lundsparken, som lyder på    
1 170 besökare (75-årsjubile-
et 1988), hänger löst den här 
hösten. Tre riktiga stjärnkväl-
lar är inbokade i programmet 
och först ut är ”Elvis alive” 
lördagen den 18 augusti. En 
familjedag, med bland annat 
småstjärnor som Elvis, avslu-

tas med en riktig rocknight 
innehållande högklassiga ar-
tistuppträdanden.

– Biljettförsäljningen har 
gått riktigt bra. 700 biljetter 
är redan sålda och vi hoppas 
kunna sälja slut de resterande 
inom kort. Aleborna gör klo-
kast i att förse sig med biljett 
i god tid före festkvällen då vi 
räknar med lapp på luckan. 
Biljetter finns att köpa hos 
Nols Färg och Allans Bok-
handel, säger Per-Anders 
Klöversjö i arrangörskom-
mittén.

– Jag har längtat i ett år nu 
efter att få se och höra Robert 
Thore Andersson uppträda 
som Elvis i Furulundsparken. 
Självklart siktar vi också in oss 
på att slå publikrekordet!

Fredagen därpå får alla 
dansbandsälskare sitt lystmä-
te när Lasse Stefanz gästar 
parken för första gången i 
historien. Det populära Kris-
tianstadsbandet fick i sam-
band med dansbandsveck-
an i Malung för några veckor 

sedan mottaga 
guldklaven för 
”Årets dans-
band”.

– Efter 
flera års 
idogt arbete 
har vi äntli-
gen lyckats 
få Lasse Ste-
fanz till Furu-
lund. De till-
hör eliten av 
svensk dans-
bandsmusik 
och drar stor-
publik vart de 
än drar fram i 
landet, säger 

Ahlafors IF:s ordförande 
Thore Skånberg belåtet.

No Tjafs har för vana att 
premiärspela i Furulundspar-
ken varje år. Coverbandet får 
nu också äran att sätta punkt 
för säsongen.

– Det är på allmän begäran 

som grabbarna i No Tjafs åter 
intar scenen. Publiken tycks 
aldrig få nog av de lokala kän-
disarna och själv kan jag inte 
tänka mig någon bättre och 
mer värdigare avslutning på 
dansåret 2007, säger Thore 
Skånberg.

De traditionella motions-
danserna på tisdagskvällar-
na fortsätter också som van-
ligt under hösten. Först ut är 
Trippix den 14 augusti.

– Vårens motionsdanser, 
under Åke Johanssons led-
ning, var väldigt välbesökta 

och vi hoppas naturligtvis att 
intresset ska hålla i sig även 
under hösten, avslutar Thore 
Skånberg.

Riktiga stjärnkvällar i Furulundsparken
– Elvisdag, Lasse Stefanz 
och No Tjafs ska locka 
storpublik

Furulundsparken i Alafors erbjuder ett varierat och tillika högklassigt programutbud i höst. Fredagen den 24 augusti gästas 
folkparken av Lasse Stefanz, som nyligen utnämndes till ”Årets dansband”.
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-Ät tre rätters lunch -Ät tre rätters lunch 
hos oss på Balance hos oss på Balance 
för baraför bara

•Alltid sallad & •Alltid sallad & 
 soppa som förrätt soppa som förrätt
•En god varmrätt med smaksatt vatten•En god varmrätt med smaksatt vatten
•Kaffe och kaka som efterrätt•Kaffe och kaka som efterrätt

www.balancebar.se
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Vill du att vi kör ut lunchen till just ditt företag?Vill du att vi kör ut lunchen till just ditt företag? 
Meddela oss så kör vi ut lunchen till Er för 55 kr/lunch.Meddela oss så kör vi ut lunchen till Er för 55 kr/lunch.
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