
 
NYHEDSBREV 
Hasseris Grundejerforening 
Dato: 27.07.2022 
Nr. 6-2022 

 
 

 

Intimkoncert med 

Hilda & Keld Heick 
T  

Hasseris Grundejerforening inviterer til særlig og sjælden hyggelig aften Torsdag d. 15. september kl. 19.30 

i Kirkesalen, Hasseris Kirke: 

Intimkoncert med Hilda & Keld Heick. 

Mange medlemmer i vores forening har nok været til koncert(er) med denne duo, som står blandt 

Danmarks stærkeste i popmusikken – og har gjort det i dekader af år. Men der er nok ingen der har været 

til en koncert som denne, for den koncertform udfører de kun meget sjældent. Hilda og Keld er denne 

aften midt på langsiden i Kirkesalen, tæt på publikum, og synger og spiller på afslappet vis sange og viser 

fra ”dengang verden var en anden” samt enkelte nye fra deres seneste CD, og måske enkelte ønsker fra 

publikum. Forvent ikke koncerten fyldt med alle de kendte slagere, for de vælger fra deres meget store 

bagkatalog sange som de netop på denne aften har lyst til at synge og spille – lige der og nu. Men, du vil 

sikkert kunne nynne eller synge med på mange af dem. 

Der er lagt op til en hyggeaften som indledes med et miniforedrag af en repræsentant fra Havefirmaet 

Buus ”Efterår i haven” og hvor der serveres gratis drinks i pausen mellem Hilda & Kelds to afdelinger. 

Pris: kun 95,- pr. deltager, og maks. 2 deltager pr. medlem. 

Der er begrænset pladser, og tilmeldingerne skal foretages på Nemtilmeld.dk ved at klikke her: 

Intimkoncert m. Hilda og Keld Heick 

Vi åbner for tilmeldingerne torsdag d. 18. august, og arrangementet vil kunne ses under ”aktuelle 
arrangementer.”  

PÅ GENSYN TIL EN HERLIG AFTEN 

 

 

  

 

Med venlig sommerhilsen 

Bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening  
 

Dette nyhedsbrev udsendes af Hasseris Grundejerforening til de medlemmer, der har oplyst deres e-mail adresse til foreningen. Udsendelsen sker ad-hoc og er 
derfor ikke med faste intervaller. Der kan IKKE svares på denne mail, og alle e-mail til Hasseris Grundejerforening bedes venligst sendt til 
post@hasseris.dk. På foreningens hjemmeside: www.hasseris.dk kan andre informationer om og fra foreningen læses. Afmelding af dette nyhedsbrev kan ske 
til ovennævnte e-mail adresse. 
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