STORT SØLVBRYLLUPSTEMA - INVITATION

KURT’S AVIS
25. årgang

®

2007
25 års harmonisk
samspil fejres med
kæmpe sølvbryllupsfest
”Sølvstænk i det gyldne hår,
dårlig hørelse og natpisseri er
ingen hindring for et lykkeligt
partnerskab,” udtaler et aldrende
medlem af Kurt’s Kvintet®.
Hverken en årelang perlerække af
succesoptrædener, tusindvis af
begejstrede fans eller udbredt
anerkendelse blandt det
musikalske establishment er
steget medlemmerne af Kurt’s
Kvintet® til hovedet. Her efter 25
år, hvor kvintetten er mere
populær end nogensinde, finder
medlemmerne stadig anledning og
tid til at invitere venner, familie
og andre trofaste støtter til en
storslået fest for at fejre det
årelange registrerede
partnerskab:

Foto-dokumentation:

Gen-teknologi redder Kurt’s Kvintet®
25 års problemer med slap og upræcis el-bas løst ved
ind-kloning af Jespers bror, Morten, i kvintetten.
”En ufattelig, teknologisk og musikalsk landvinding for
Kurt’s Kvintet® – og for tilhørerne”, kalder flere kilder i
inderkredsen omkring Kurt’s Kvintet® ind-kloningen af
Morten Sejersen som fast bassist i orkestret.
Af frygt for at såre den tidligere bassist i K.K. ønsker
ingen at stå frem med navns nævnelse. Men alle udtaler
stor tilfredshed med, at kvintetten nu er så velspillende,
at man skulle tro, at Morten havde været med i samtlige
25 år – hvilket ovenstående foto fra en tidligere
sygdomsbetinget krise i K.K. faktisk også viser!
Til den store sølvbryllupsfest forventes alle
medlemmer at give den hele armen.
”Vi når godt nok ikke at øve, men sådan har det jo altid
været,” udtaler en afslappet talsmand for Kurt’s
Kvintet®.

● Lækker sølvbryllupsmenu
● Hyggepianist, æresport, natmad
● Urkomisk, musikalsk optræden
● K.K.’s berømte dansesæt
● Overraskende gæstesolister
Traditionen tro betaler gæsterne
selv for maden, mens Kvintetten
giver underholdningen og
drikkevarer (Øl og vand ad lib.
Evt. vindrikkere bedes selv
medbringe)
Hvornår: Lørdag d. 3.11. kl. 18
Hvor: Finnebyens forsamlingshus,
Bornholmsvej 1, Århus V.
Tilmelding: Ved indbetaling af
140 kr. pr. deltager på konto nr:
3636 3636061158 senest 29.10.
Husk at skrive navn på alle, der
betales for.

Vel mødt!

Kurt’s Kvintet®

Se også www.kurtskvintet.com

