Pressemeddelelse
Atter OKTOBERFEST i ANS
I forbindelse den spændende afslutning i DM Rally den 30.‐31. oktober i Ans, hvor hovedkvarteret er henlagt til
området i og omkring AIKC centret, bliver sidste års succes med OKTOBERFEST gentaget.
”OKTOBERFESTEN markerer afslutningen på det store DM rally i Ans, men mange rallyteams bruger det også som en
afslutningsfest for deres sæson. Dertil er det hele områdets byfest, og mange virksomheder, venner og familier
benyttede sidst år festen til at have en god og hyggelig aften sammen”, fortæller en af initiativtagerne til det store
arrangement Christian Jensen.
AIKC Hallen kommer som i 2014 til at danne en rigtig flot ramme om OKTOBERFESTEN med pynt i bedste München‐
stil. Der vil være underholdning hele aftenen med DJ, hornorkester og liveband, og den gode stemning får et ekstra
nøk opad, når man hører det rytmeglade tyrolermusik.
I år for flere gæster desuden lejlighed til at trække i lederhosen eller tyrolerkjole, afslører Christian Jensen:
”Vi havde udsolgt med 680 spisende gæster til arrangementet sidste år. I år har vi dog fundet lidt mere plads ved at
justere på bord‐ og baropstillingen, så nu er der plads til 725 gæster. Vi forventer, at der bliver fuldt hus”.
Billetsalget er startet på hjemmesiden rallydm.dk og målt på den første uges salg bliver der rift om pladserne. Det er
muligt at reservere pladser til en samlet gruppe, så man kommer til at sidde ved samme bord. Program for
OKTOBEFESTEN kan ligeledes findes på www.rallydm.dk
‐ Vi har valgt samme koncept som sidste år med en 3 retters festmenu til 300 kr. Vejgaard Tårnblæserlaug kommer
og underholder. Dem glæder vi os virkelig til at opleve live. Sidste år blev forsangeren desværre syg ‐ det har han
lovet ikke sker i år. Derudover leverer Petrols og diskotek DJ dansemusikken frem til kl 02.00, så der bliver virkelig
gang i den hele aftenen, supplerer Thorbjørn Riisgard fra arrangementsudvalget.
For yderligere information kan henvendelse rettes til:
Christian Jensen tlf. 21 49 19 92
Thorbjørn Risgaard tlf 21 42 23 21

Vejgaard Tornblæserlaug vil med deres selvopfundne genre tyrolerrock sætte gang I OKTOBERFESTEN.

Med alt fra Beatles til Rasmus Seebach på repertoiret sørger Petrols for at fylde dansegulvet.

Sidste år var AIKC hallen pyntet op til oktoberfest. I år gentages succesen.

