”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, da alle bands spiller dansevenlig og autentisk musik.
Medlemskab tegnes ved indgangen til det første arrangement, man deltager
i og koster 50 kr. og gælder for hele sæson 2019/2020.
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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,
Høm Gartneri & Havecenter

Bestyrelsen byder velkommen til sæson 2019/2020 til nye såvel som til
gamle medlemmer, vi ser frem til at sæsonstart lørdag den 26. oktober
2019.
Ud fra ønsket om at forny Rock for Voksne har vi valgt et program, der
henvender sig til et bredere publikum fra ca. 40 år og opefter.
Der tale om 4 meget forskellige bands, der alle har den ting til fælles, at de
leverer autentisk og varieret musikalsk underholdning.
I kan virkelig glæde jer til 4 fremragende bands.

Følg os på Facebook: Rock for Voksne Ringsted eller på vores hjemmeside
www.rockforvoksne-ringsted.dk

