Teaterkoncert om Four Jacks

ÅH, DEN VEJ TIL
MANDALAY

Klub FT byder læserne på en herlig og underholdende aften i selskab
med de nye Four Jacks fredag 24. september klokken 20
på Nykøbing F. Teater.
Nykøbing F. Teater får fredag 24.
september 2010 klokken 20.00
fint besøg af de fire herrer: Stig
Rossen, Jesper Lohmann, Jesper
Asholt og Keld Heick, som har
slået pjalterne sammen og har
”genoplivet” det gamle og elskede boyband Four Jacks.
Vi mødes på Nykøbing F. Teater
klokken 17.30, hvor der bydes på
en velkomstdrink, og billetterne
til aftenens koncert udleveres.
Herefter venter der os en lækker
2-retters menu. Vi begynder med
en lækker fisketallerken serveret
med flutes og dressing. Til hovedret, får vi helstegt kalvesteg med
grøntsager og kartoffelgratin.
Inden vi skal ind til showet, run-

des der af med kaffe, te og lidt
sødt.
På et tidspunkt under middagen,
har Stig Rossen lovet at kigge
forbi og hilse på os.
Det oprindelige Four Jacks’ karriere var kort og intens. På mindre end 10 år fik de indspillet en
række klassikere, som folk den
dag i dag - 50 år efter - stadig kan
huske og synge med på.
Den populære kvartet bliver vakt
til live af Stig Rossen, Jesper Asholt, Keld Heick og Jesper Lohmann, der sammen vil fortælle
historien og synge gruppens
kendte klassikere.
”Historien er elementært underholdende og aldrig fortalt - og

fuld af nogle af de mest elskede
numre fra den danske populærmusik.
Four Jacks blev en levende legende, og som alle klassiske
bandhistorier blev det også en
fortælling om fire - i realiteten
fem - personligheder, der endte
med at blive for store og for forskellige til at kunne deles om
mikrofonen.
Samtidig er det også en historie
om en tid, hvor populærmusikken var i rivende udvikling, en
spirende ungdomskultur var på
vej - og rockmusikkens gennembrud ventede lige om hjørnet.”,
siger tekstforfatterne Adam Price
og Jesper Malmose.

FOUR JACKS
Four Jacks blev dannet i midten af 50’erne af Otto Brandenburg og Poul Rudi. Senere kom John Mogensen og Bent
Werther med. Førstnævnte skulle vise sig at få stor betydning
for gruppen og dens stil. I slutningen af 50’erne valgte Otto
Brandenburg at satse på en solo-karriere, og han blev afløst af
James Rasmussen. John Mogensen forblev den kreative drivkraft bag Four Jacks. Han skabte deres stil, og det var ham,
der stod bag indspilningen af deres plader. Samtidig skrev han
flere af teksterne og til tider også musikken - under navnet
John Louis.
Gruppen formåede på mindre end 10 år at gøre sange som
”Tom Dooley”, ”Ciao ciao bambina”, ”Bare man har det godt”,
”Mandalay” og ”Oh, Marie” til udødelige danske popklassikere, hvilket blev cementeret for tre år siden, da pladeselskabet
EMI udgav et 4-dobblet boxsæt med gruppens sange. Næsten
50 år efter dannelsen af gruppen, opnåede Four Jacks atter at
ligge nummer 1 på den danske hitliste.
Four Jacks blev opløst i midten af 60’erne.
Forestillingen har spillet flere gange for fulde huse i Glassalen
i Tivoli, og den har også været på turné.
På turneen i september lægges vejen forbi Nykøbing F. Teater,
og Stig Rossen, der er idemanden bag dette show, glæder
sig til at byde Klub FTs gæster velkommen til et forrygende
musikalsk show.

PRIS FOR ABONNENTER

625,-

IKKE ABONNENTER 675,-

DET ER MED I PRISEN

Adgang til VIP-arrangement, som inkluderer: Velkomstdrink · Lækker 2-retters menu · Kaffe, te og sødt · Besøg af Stig Rossen
Gode billetter i bedste kategori

HAR DU ALLEREDE KØBT BILLET?

Du kan stadig nå at deltage i VIP-arrangementet. Prisen uden billet
er 275 kroner.

Nostalgi & UNDERHOLDNING

TILMELDING:
Tilmelding kan ske til Klub FT i dag fra klokken 19-20 og i morgen
lørdag fra klokken 11-12 på telefon 23 46 20 00.
Derefter er der tilmelding til Klub mandage til og med torsdage fra
klokken 9-12 på samme telefonnummer.
Hav venligst abonnementsnummer klar ved bestillingen.
Vi skal bruge oplysning om navn, adresse, telefonnummer, antal
billetter samt eventuelt abonnementsnummer.
Der fremsendes bekræftelse og girokort i løbet af en måned.

