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- udvalgte varer..!

 

H E L E  D A G E N 
Mandag den 4. august

t
Late
  Night

Raadhusstræde 4 

4800 Nykøbing F. 

 Tlf. 5482 2300

Vinterstøvler 
årg. 2007.
Før op til 700,-

FRIT VALG
Hvis du ikke har barnet med, så tegn barnets fødder på et stykke pap.

Mandag 4. august fra kl. 18.00 - 22.00.

Gode tilbud på 
de sidste udsalgsrester 

- Kom & kig!

	 UGE	31	 25

Det er godt nok et halvt 
århundrede siden, at Dan-
marks første boyband Four 
Jacks alias Otto Branden-
burg, Poul Rudi, John Mo-
gensen og Bent Werther 
(Otto Brandenburg blev på 
et tidspunkt afløst af James 
Rasmussen) hittede noget så 
voldsomt i vores lille land.

Næsten 50 år efter dan-
nelsen af gruppen, opnåede 
Four Jacks atter at ligge num-
mer 1 på den danske hitliste. 
Four Jacks gik i opløsning i 
midten af 60’erne.

Men de er altså langtfra 
glemt og deres sange for alvor 
igen mere end aktuelle, ikke 
mindst efter de fire kendte 
herrer, Stig Rossen, Jesper 
Asholt, Keld Heick og Jesper 
Lohmann har indtaget Glas-
salen med den nye teaterkon-
cert om Four Jacks. Forestil-
lingen fortæller historien 
om den populære gruppe og 
krydres med en lang række af 
deres uforglemmelige hits.

Men man behøver ikke at 
drage til hovedstaden for at 
opleve de “nye” Four Jacks. 

Det er nemlig lykkedes ko-
mitéen bag Nykøbing F. 
Festuge at gøre intet mindre 
end et scoop og lokke Ros-
sen, Heick, Lohmann og As-
holt ud af salen og en tur til 
Nykøbing F. Hallen. 

Her vil de sammen med 
det forrygende Tivolis Big 
Band under ledelse af Peder 
Kragerup give den hele ar-
men søndag 3. august kl. 20. 
Teaterkoncerten i Nykøbing 
F. bliver den eneste optræden 
i 2008 udenfor Glassalen.

Festugen har gjort et scoop  
- Four Jacks kommer til byen!
Gruppen optræder søndag 3. august i Nykøbing F. Hallen. 

Jesper Lohmann, Stig Rossen, Jesper Asholt og Keld Heick udgør Four Jacks anno 2008.

søndag 3. august

nykøbing
Falster

Festuge 2008

TAG EN TUR MED TOGET - Som de sidste mange, mange somre kører det lille gammeldags 
lokomotiv med de lige så gammeldags vogne efter sig i røg og damp til og fra Torvet ad  Østergågade 
og Jernbanegade hver mandag 
mellem kl. 11 og 16. Bjørne-
ekspressen, som lokker børn og 
barnlige sjæle til at hvile bene-
ne lidt og samtidig se på livet i 
gågaden, kører selvfølgelig også 
mandag i festugen 4. august, 
men også fredag 1. august og 
fredag 8. august mellem kl. 11 
og kl. 16. Det er Cityforenin-
gen, der står bag chancen for 
en togtur. 

bjørne·ekspressen

nykøbing Falster
Festuge 2008


