
EN HEL WEEKEND MED UNDERVISNING 
OG SAMMENSPIL FOR ØVEDE OG BEGYNDERE

KONGE
MUSIK
WEEKEND
21.-23. FEBRUAR

21.februar kl. 19.00 til 23. februar kl. 13.30 på 
Kongeådalens Efterskole Dovervej 19, 6660 Lintrup

FDFere fra 14 år og op (fra hele landet)

SAMMENSPIL
For dig, der gerne vil spille pop, rock 
og funk med FDF-musikere fra hele 
landet. Om du er begynder eller 
øvet, spiller guitar eller jødeharpe, 
så finder vi en plads til dig! Du skri-
ver bare  instrument og niveau på 
tilmeldingen og så sammensætter 
vi bands, der passer bedst muligt ift.
instrumenter og niveau.

ETABLEREDE BANDS
Gruppen for jer, der i forvejen har et 
band og har brug for et friskt pust. 
I planlægger selv hvad I vil
øve på! Vi stiller lokaler og evt. 
instrumenter til rådighed, og så vil 
vores dygtige instruktører stå på
sidelinjen og komme med råd og 
vejledning, når I har brug for det.

Vi arrangeres fællestransport fra Brørup St. fredag 
ca. kl. 19.10 og retur igen søndag, så det er muligt 
at nå toget kl. 13.50 mod Esbjerg eller 14.05 mod 
Fredericia.

Vi sover i klasselokaler så medbring liggeunderlag, 
sovepose, alm. weekendudstyr og evt. dit instrument.

Tilmeld dig SENEST den 11. februar  
på FDF.dk/tilmeld
Der ydes ikke rejseudligning. 

Spørgsmål vedrørende weekendens indhold:
Maria Ladefoged Eriksen: mariaeriksen@fdf.dk
Kontaktperson på Kongeådalens Efterskole: Søren Vestergaard

TEKNIK
Har du lyst til at lære noget mere 
om, hvordan en mixer virker, og hvor 
mikrofonen skal stå? Eller vil du 
lære at lave den fedeste lyssætning? 
Så er dette gruppen for dig. Gruppen 
sørger for afviklingen af den afslut-
tende koncert.

Musikweekenden handler om at være sammen og 
have det sjovt med musikken, og alle kan være
med, uanset niveau og erfaring.

Vi mødes på Kongeådalens Efterskole fredag aften. 
Vi lægger ud med fællesprogram med bl.a. en eks-
klusiv tidlig Sing-in til March&Lejr 2020. 
Lørdag går det løs med gruppetid hele dagen. Vælg 
den gruppe du gerne vil I. Se de tre grupper nederst.

Søndag formiddag er der nørdemodul, hvor du kan 
fordybe dig og lære meget mere om musik. Dette 
bliver du yderligere præsenteret for på weekenden. 
Søndag middag slutter vi af med et brag af en 
koncert, hvor vi viser hinanden, hvad vi har lært om 
lørdagen, og teknikergruppen styrer showets gang.

Når der ikke er program, er der fri jam, sønderjysk 
kagebord og FDF-hygge med alle dine (nye) musik-
venner. 
Er du klar til en weekend fyldt med musik, så pak din 
rock-sæk, slå ørene ud og tilmeld dig denne fantasti-
ske weekend!

HVAD GÅR DET UD PÅ?

HVAD SKAL DER SKE?

TID & STED

WEEKENDLEJR FOR HVEM?

FÆLLESTRANSPORT

MEDBRING

TILMELDING

150,-


