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Multikunstner leder
endnu flere gæster
igennem awardshow
SLAGELSE: Selv om der stadig er et godt stykke tid til, at
selve erhvervsfesten løber af
stablen, er forberedelserne i
fuld gang. Endnu engang
bakker det lokale erhvervsliv i stor stil op om Erhvervs
Awards, der i år afholdes
den 8. november.
Efter to år i Skælskør og to
år i Korsør er turen nu kommet til Slagelse som vært for
arrangementet. Valget er
faldet på hesteskadronens
hjemmebane, nemlig Gardehusarkasernen. Det åbner
op for, at endnu flere kan
deltage i arrangementet. 450
billetter er sat til salg, hvoraf de 350 allerede er revet
væk.
Swing med ny konferencier
Gæsterne kan se frem til at
møde en ny mand i rollen
som konferencier. Opgaven
er denne gang lagt i hænderne på multikunstneren Martin Brygmann.
Martin Brygmann har
mange titler på sit visitkort –
musiker, skuespiller, komiker og entertainer. Han brød
for alvor igennem, da han i
1997 optrådte i satireshowet
Lex & Klatten sammen med
Peter Frödin, Hella Joof og
Paprika Steen. Succesen
blev fulgt op af radiosatiren
Det Brune Punktum, der
også blev til to liveshows.
Martin Brygmann står
bag en stribe ørehængere,
der bliver spillet igen og igen

Rollen som konferencier er i år lagt i hænderne på en af de store indenfor skuespil, musik og entertainment, nemlig Martin Brygmann.
i radioen, heriblandt »Jeg
vil i seng de fleste«, »Ud i
det blå«, »Kom lad os gå« og
»Vent på mig«.
Skuespillet er blevet udlevet både på scenen, i film
og tv. Skuespillet bliver ofte
kombineret med evnen til at
komponere, blandt andet i
de to julekalendere Jesus og
Josefine samt Valhalla.
Netop nu kan man opleve
Martin Brygmann i musicalversionen af Terkel i
Knibe samt i tv-programmet
Kendisfamilier, hvor han
åbner op af lidt af livet i underholdningsbranchen.
- Vi glæder os meget til
samarbejdet med Martin
Brygmann og er sikre på, at
han vil gøre alt for at føre os
alle gennem arrangementet

på sikker og underholdende vis, siger Morten Hass
Augustsen, erhvervskonsulent i Slagelse Erhvervscenter og arrangør af Erhvervs
Awards.
- Vi er meget taknemmelige for den store opbakning
fra erhvervslivet til arrangementet, der sikrer, at vi
kan sætte kendte navne på
programmet, der er med til
at gøre Erhvervs Awards
ekstra festlig, fortsætter
Morten Hass Augustsen, der
lover, at aftenens musikalske indslag ganske sikkert
også vil begejstre mange.
Men hvem det er, vil han
ikke afsløre endnu.
Kun slår han fast, at POPlic Service og A-holdet naturligvis er med igen i år.

Danmarks lykkeligste band
gæster Slagelse Festuge
SLAGELSE: Slagelse Festuge
er i arbejdstøjet.
Det er budskabet fra festugebestyrelsen og eventkoordinator Helle S. Madsen,
som nu er klar til at løfte
sløret for det første navn på
scenen ved betalingskoncerterne fra torsdag den 27.
juni og tre dage frem.
- Vi starter torsdag med, at
vi for første gang kan byde
velkommen til Danmarks
lykkeligste band, nemlig
TV-2, som i 2018 kunne fejre
40-års jubilæum med Steffen Brandt i spidsen.
Efter TV-2 kommer The
Boss – Tribute to Springsteen på scenen.
- Vi havde besøg af The
Boss i 2017 og synes så absolut, at de skulle komme igen
og skabe feststemning på
pladsen, fortæller Helle S.
Madsen, som håber på mange publikummer.
Ligesom sidste år.

TV-2 gæster Slagelse Festuge i år.
- Men der er heller ingen
tvivl om, at det er svært at
komme efter sommerens
festuge, hvor mere end
45.000 besøgte os, og hvor
vores musikarrangementer

torsdag til lørdag sad lige i
skabet. Vi håber, siger hun.
De øvrige navne afsløres
løbende. Allerede nu er også
Sømændene annonceret.

Nyt tiltag skal
skabe puls i
forsamlingshuse
TILTAG: Politikere
vil have mere liv i
forsamlingshusene.
Derfor har kulturog fritidsudvalget
forleden bevilliget
penge til et projekt,
som skal være med
til at trække foredragsholdere og
musikere til.
SLAGELSE: Musik og foredrag skal være med til at
gøre forsamlingshusene til
kulturelle samlingssteder.
Det mener kultur- og fritidsudvalget, som tirsdag
bevilligede penge til projektet »Liv i forsamlingshusene«, hvilket betyder,
at Slagelse Kommune både
hjælper med at finde rele-

vante kulturaktiviteter og
samtidig betaler halvdelen
af udgifterne til arrangementerne.
På den måde begrænses
den økonomiske risiko, som
forsamlingshusene
løber,
når de arrangerer kulturaktiviteter.
- Jeg er glad for, at hele udvalget var enige om at støtte
projektet. Vores forsamlingshuse er hjørnestenen i
vores lokalsamfund. De er
med til at skabe liv og gøre
det til gode steder at bo. Det
vil vi gerne støtte, siger
næstformand i kultur- og
fritidsudvalget Britta Huntley (S).

Inspiration nordfra

»Liv i forsamlingshusene«
er inspireret af Kalundborg
Kommune, som har haft
gode erfaringer med et lig-

nende projekt. Det var allerede på den politiske dagsorden i 2017, men det måtte
opgives, fordi udvalget ikke
kunne finde penge til det på
daværende tidspunkt.
Nu har udvalget bevilget
pengene til i første omgang
sæsonen 2019/2020. Derefter
skal projektet evalueres.
- Jeg håber, at vi kan være
med til at støtte de lokale
ildsjæle, så det bliver lettere for dem at arrangere
kulturaktiviteter. I første
omgang er vi enige om, at vi
prøver det af og evaluerer
projektet, men vi har allerede stort fokus på landdistrikterne, og jeg forventer,
at det her vil booste landdistrikterne endnu mere, siger udvalgsmedlem Troels
Brandt (R).
lys

Resultater fra Bridge 83
SLAGELSE: Bridge 83, resultater uge 11.
Mandag – par.
Blå række, middel 108p. 1:
Ann Jensen – Jesper Stokholm, 145p. 2: Benny Kristensen – Henrik Nielsen,
133p. 3: Lone Ulrik Jørgensen – Jens Jørgensen, 125p.
Rød række, middel 108p.
1: Inge-Lise Mailand – Karsten Mailand, 124p. 2: Hans
Olesen – John Erik Nielsen,
124p. 3: Bent Hansen – Bjarne Hansen, 118p.
Hvid række, middel 84p. 1:
Lisbett Dam – Britt Nielsen,
100p. 2: Ib Elfving – Peter
Kristiansen, 92p.
Grøn række, middel 84p.
1: Peter Gottschalck – Sven
Mortensen, 99p. 2: Kirsten
Østergaard – Gitte Worsøe,
90p.
Tirsdag – par.
Blå række, middel 108p. 1:
Inger Trosbjerg – Elsebeth

Maagaard, 126p. 2: Henrik
Lundsgaard – Kristian Madsen, 125p. 3: Ib Elfving – Henning Bergh, 123p.
Rød række, middel 108p. 1:
Minna Lindegaard – Inger
Jensen, 130p. 2-3: Peter Madsen – Erling Andersen / Else
Madsen – Jette Engelbrecht,
121p.
Hvid række, middel 108p.
1: Margit Sørensen – Bodil Kock Nielsen, 139p. 2:
Lisbeth Kristiansen – Ole
Kristiansen, 118p. 3: Esther
Sangild – Doris Helbo Christensen, 115p.
Grøn række, middel 108p.
1: Inge Harms – Stig Guldborg, 135p. 2: Lene Lindebjerg – Søren Andersen,
130p. 3: Irene Sørensen – Eva
Nygaard, 122p.
Gul række, middel 84p. 1:
Gunhild Hansen – Inge-Lise
Egeberg, 102p. 2: Carsten Pedersen – Ole Holm Sørensen,

101p.
Grå række, middel 15p.
Kursusrækken. 1: Kirsten
Christensen – Poul Erik Andersen, 23p. 2: Kristina Ruggaard – Simon Rønne, 21p.
Torsdag – hold.
Blå række. Lisbeth Søndergaard – Hans Jørgen
Kolding, 16,29 – 3,71. John
Maagaard – Susanne Raft,
12,18 – 7,82. Verner Schou –
Henrik Nielsen, 7,43 – 12,57.
Martin Byrgesen – Lone Ulrik Jørgensen, 3,83 – 16,17.
Rød række. Frida Rasmussen – Kirsten Ellekær,
3,01 – 16,99. Helle Bergmann
– Henning Madsen, 19,74 –
0,26. Eva Nygaard – Niels
Thomsen, 4,49 – 14,51.
Hvid række. Inge Harms –
Inge Düz, 5,22 – 14,78. Peter
Madsen – Loni Strange Jensen, 19,50 – 0,50. Kirsten Herget – Kit Kolding, 16,17 – 3,83.

