
Pressemeddelese for Kultur på Damms Gård, Felsted 

NYTÅRSKONCERT PÅ DAMMS GÅRD 

Knap var sæsonen for 2019 afsluttet, skal vi til det igen. Fredag d.10.januar 2020 

klokken 19.30 inviterer Kultur på Damms Gård i Felsted til nytårskoncert med det 

dansk-tyske folk-orkester DRONES AND BELLOWS.  

Det er første gang Kultur på Damms Gård starter så hurtigt op efter julen, men vi har 

et langt og fyldigt program foran os i 2020, udtaler Hans Jørgen Albrechtsen. Vi 

regner med i år at gennemføre 14-16 koncerter. 12 på Damms Gård i Felsted og 4 

sommerkoncerter i Pavillionen på Stevninghus ved Kliplev. På nuværende tidspunkt 

ligger de fleste af koncerterne fast, og vi kan fortælle, at vi kommer til at præsentere 

bl.a. ESBEN JUST, CHRISTIAN JUNCKER, MARSKEN GULD, TIMM HANSEN, SPIL-

DANSK-DAG, FolkBaltica, FRYLAND JAZZ, HUSORKESTRET, SOUTHERN SOUND og 

meget mere, så der er noget at se frem til. 

Også i 2020 vil Kultur på Damms Gård arbejde sammen med AabenraaLive og 

Kulturelt Samråd, hvilket er med til at muliggøre gennemførelsen af de mange 

koncerter. Ligeledes takker vi alle lokale medier for det fine samarbejde vi havde i 

2019 og håber at kunne fortsætte dette i 2020. 

Fredag d.10.januar klokken 19.30 afholdes der nytårskoncert med den lokalt 

baserede dansk-tyske gruppe DRONES AND BELLOWS. Det bliver en aften med 

forrygende skotsk-inspireret folk fremført af det rutinerede orkester der bl.a. flere 

gange har optrådt ved arrangementer i forbindelse med Tønder Festivalen. De har 

udgivet flere cd’er enten som band eller sammen med den skotske folk-kunstner 

Brian McNeill.Glade sange, sørgmodige ballader, sjove fortællinger jiggs og reels og i 

det hele taget bare en dejlig aften. 

Inden koncerten er der mulighed for tilkøb af en lille sønderjysk nytårsmenu 

bestående af SNYSK m.citronfromage til dessert. 

Billetter til koncerten koster 120 kroner og kan bestilles enten på vores hjemmeside 

KultDG.dk eller hos Hans Jørgen på 60924669. Desuden kan billetter købes hos SPAR 

i Felsted eller direkte ved indgangen. Maden skal bestilles hos Hans Jørgen på 

60924669. Koncerten starter klokken 19.30 og der er spisning fra klokken 18. 

Vi glæder os til en rigtig dejlig aften.             Musikalsk hilsen og Godt Nytår 
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Smagsprøve: 

https://www.youtube.com/watch?v=aFMzCZeYhQg&list=PLFRf8Ew7ni0Z8weGLl6iHssh3K5APblKI&index=2
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https://www.youtube.com/watch?v=aFMzCZeYhQg&list=PLFRf8Ew7ni0Z8weGLl6iHssh3K5APblKI&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=aFMzCZeYhQg&list=PLFRf8Ew7ni0Z8weGLl6iHssh3K5APblKI&index=26

