
  

 

NYHEDSBREV  

Hasseris Grundejerforening  
Dato: 17.01.2023 
Nr. 6-2022-23 – Musical & Tapas 

  
Dit medlemsnummer i Hasseris Grundejerforening er: 12345 (eksempel)  

 

Hasseris Grundejerforening 
inviterer til ”Musical & Tapas” 

på Hasseris Gymnasium 
  T   

Hasseris Grundejerforening indbyder til musical ”We Will Rock You” skabt på 
baggrund af musik fra gruppen Queen med den kendte og afdøde forsanger 
Freddie Mercury. Dette i en forestilling, onsdag den 8. februar 2023 i salen på 
Hasseris Gymnasium.  
 
Hasseris Grundejerforening indbyder foreningens medlemmer til musical, der opføres af de 
dygtige og musikalske elever samt deltagende lærerstab fra Hasseris Gymnasium.  

Queen fik sit store gennembrud i 1973 med albummet ”Bohemian Rhapsody” og senere fulgte 
bl.a. ”A Night at the Opera” og ”A Day at the Races”. Freddie Mercury døde i 1991 som et offer 
for sygdommen aids. 

Hasseris Gymnasium har en lang tradition for at opsætte musicals, hvor eleverne deltager som 
sangere, skuespillere, band, kor og dansere samt står for at lave scenografi, rekvisitter og 
kostumer.   
  
Forestillingen finder sted onsdag, den 8. februar 2023 – og den starter kl. 18:00 i salen 
på Hasseris Gymnasium. 
Sidste frist for tilmelding er onsdag, den 1. februar 2023. 
Efter dette tidspunkt er der lukket for tilmelding! 
Døren til gymnasiet åbner kl. 17:30 hvor der også vil være lejlighed til at benytte 
garderoben til overtøj o.l. og P-pladsen v/gymnasiet kan benyttes. 

 
Forestillingen har en indlagt pause som varer ca. 20 min. Her serveres et glas koldt hvidvin 
eller en kold sodavand, der er inkluderet i billetten. 
  
Efter forestillingen ca. kl. 20:00 vil der være dækket op i aulaen, hvor Hasseris 
Grundejerforening har arrangeret servering af en lækker tapas menu, med hvid- og rødvin eller 
en sodavand. Afsluttes med kaffe/te. 
  
Der kan tilmeldes max. 2 deltagere fra husstanden pr. medlem.  



Prisen for hele arrangementet er på kun kr. 175,00 pr. deltager og inkluderer Musical, 
forfriskning i pausen samt en lækker tapas menu med vine og kaffe/te. 

Hvad skal jeg gøre, så jeg/vi bliver korrekt tilmeldt:  
  
LÆS INSTRUKTIONEN INDEN DU BEGYNDER AT TRYKKE PÅ TASTERNE!   
  
1. Tilmelding til arrangementet - KLIK HER - HUSK tilmelding er efter "Først til mølle 

princippet." her skal du anvende dit Medlemsnummer (står i dette Nyhedsbrev) for 
adgang til modulet for booking og betaling. Her vil du nu i samme arbejdsgang tilmelde og 
betale for de(n) tilmeldte person(er).  

2. INDBETALING af kr. 175,00 pr. deltagende person. 

3. Når tilmelding er foretaget korrekt, vil du straks herefter modtage en e-mail med 
tilmeldingsbekræftelse til arrangementet. Tilmeldingskvitteringen skal udskrives 
(kan evt. forevises via smartphone eller tablet) og forevises ved indgangen på Hasseris 
Gymnasium. Kontroller venligst, at din tilmelding er med det korrekte antal personer! 

  
Sidste dag for tilmelding til dette arrangement er onsdag, den 1. februar 2023, efter 
først til mølle princippet! Har du brug for at framelde til arrangementet, er der i den modtagne 
tilmeldingskvittering er link som du kan framelde på indtil 1-2-23. 
  
Kom og nyd nogle timer med et genhør af den gode musik og se de dygtige elever føre sig 
frem på de skrå brædder... samt få lidt hyggelig samvær og lækker tapas sammen med dine 
naboer/genboer eller andre medlemmer af Hasseris Grundejerforening.  

Venlig hilsen  
Bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening  
  
 ___________________________________________________________________ 
 
Dette nyhedsbrev udsendes af Hasseris Grundejerforening til de medlemmer, der har oplyst deres e-mail adresse til 

foreningen. Udsendelse af Nyhedsbreve sker ad-hoc og er således ikke med faste intervaller. Der kan ikke svares på 
denne e-mail. Ønsker du at skrive til bestyrelsen benyt da venligst: post@hasseris.dk  

___________________________________________________________________ 
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