”Rock for Voksne – Ringsted” er en forening, som har til formål at afholde et antal arrangementer med levende musik, dans og mulighed for
spisning i vinterhalvåret for det voksne publikum, og vi holder til i byens
atmosfærefyldte Kulturhus, som ligger Søgade 3, Ringsted.
Der er mulighed for fællesspisning kl. 18.30, (døren åbnes kl. 18). Efter
spisningen åbnes døren igen kl. 21, hvor et til lejligheden hyret rockband
går på scenen ca. kl. 21.30
Til ”Rock for Voksnes” arrangementer mødes både singler og par til en
festlig, glad og musikalsk aften med live-bands, hvor der er rig lejlighed til
at få rørt både træben og dansesko.
Medlemskab tegnes ved indgangen til det første arrangement, man deltager
i og koster 50 kr. og gælder for hele sæson 2018/2019.

2018-19

Nærmere omtale af de enkelte arrangementer og annoncering af forsalg af
billetter kan ses i lokale ugeaviser, på Facebook og på hjemmesiden 2-3
uger før den glade aften.
Forsalget starter ca. 2-3 uger inden det pågældende arrangement og foregår
hos Skjold Burne i Nørregade, Ringsted og kun mod kontant betaling.
Eventuelt resterende entrebilletter kan på aftenen købes ved indgangen.
Spisebilletter kan KUN købes i forsalg.
Har du ikke mulighed for at købe billet i Ringsted, kan formanden kontaktes efter kl. 18, fra den dag billetterne bliver udbudt til salg og frem, så
vil han hjælpe med billetkøb efter betalingsoverførsel.
Ønsker du yderligere information om foreningen samt de seneste nyheder,
kan vi anbefale at besøge os på Facebook eller på foreningens hjemmeside
www.rockforvoksne-ringsted.dk
Formand: Johnny Kristiansen tlf: 29 88 38 85
SPONSORER: Skjold Burne, Ringsted, Nyt syn v. Svan,
Grillen ”Hos Morfar", MKP Aps

Lørdag den 29. september 2018 – SCINTOPS

Lørdag den 26. januar – TEN BEERS AFTER

SCINTOPS, som vi har hentet
til Rock for Voksne fra Sverige, genopstod i sin nuværende
besætning i 2006, men deres
rødder går helt tilbage til de
oprindelige
Scintops
fra
60’erne. De er et virkelig gedigent, gennemrutineret og velspillende band, som med veloplagthed og stor musikalsk energi garanteret vil sørge for en stor musikalsk oplevelse til vores fyldte dansegulv med et repertoire som indeholder både klassisk rock´n´roll, rockabilly, rythm´n´blues og country – samtidig med vi selvfølgelig også får nogle gode numre med Spotnics, som stavet bagfra, har givet
navn til bandet. https://scintops.webs.com/

TEN BEERS AFTER, som vi denne
aften for første gang får fornøjelsen
af i Rock for Voksne, er et velspillende og festligt 6 mands danseorkester, som gennem genrerne rock,
blues, country, og pop, kommer hele
vejen rundt inden for populærmusikken, så vi skal røre danseskoene til
numre som f.eks. Sweet Home Chicago, Dancing In The Moonlight, Hit The
Road Jack, Stupid Man, Summer Of 69, The Hippy Hippy Shake og mange
flere. http://tenbeersafter.dk/index.html

Lørdag den 16. marts 2019 - Grape - Sticky Fingers
Vi gentager successen fra sidste sæson – to bands på samme aften.

Lørdag den 3. november 2018 – Coffeevoice
Coffeevoice, som mange husker fra
sidste sæson, for med en energisk
spilleglæde at levere en super musikalsk og dansevenlig aften. De er et
band, der tæller fem garvede musikglade folk, som har spillet sammen i
en rum tid, og som alle har en lang
musikalsk karriere bag sig. De disker
op med masser af glad pop og rock
fra de sidste 5 årtier - med navne som
Elvis, Kim Larsen, Smokie, Big Fat Snake og mange flere på repertoiret.
https://coffeevoice.dk/

Grape er et gennemrutineret band, som med
omdrejningspunkt i 70'erne, spiller med nerve,
glød, energi og professionalisme. Tro mod genren leverer de god gedigen og lækker rock, krydret med pop og et par bluestoner. Vi vil igen
kunne danse til numre af kunstnere som f.eks.
The WHO, Free, ZZ Top, Clapton og i den nyere
ende finder vi numre af Vintage Trouble.

www.facebook.com/grape.dk
Sticky Fingers – Rolling Stones
tribute, har, med stor succes gennem de seneste år, henrykket såvel
hardcore Stones fans, som folk der
bare sætter pris på god rockmusik.
Gennem deres meget store kærlighed til og respekt for Stones og for
Stones’ materiale skaber bandet en
autentisk musikalsk oplevelse af de
store, som vi er så heldige igen at
kunne være en del af denne aften. http://www.stickyfingers.dk/
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WITNESS leverer et top professionelt show med garanti for et
fyldt dansegulv. Repertoiret er en solid blanding af holdbare hits
fra 80´erne, 90`erne, og de bedste sange fra hitlisterne lige nu. De
lægger stor vægt på en sceneoptræden hvor publikum rives
med, og at lyden er en oplevelse i sig selv.

NYHED!
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