
Karensdal musik og lyd inviterer for 7. år i træk til  

MUSIK OG VETERANER  

Fredag d. 4.juli 2014 kl. 18-23 

Karensdal    Fasanvej 15   7171 Uldum 

FRI ENTRÉ 

MUSIK OG VETERANER - en herlig sommeraften i nostalgiens tegn. Veterankøretøjer af alle slags, landbo-

nostalgi, ”Karensdal Kolonial” med emaljeskilte og udstilling af gamle købmandsvarer og frem for alt en    

hyggelig stemning og levende musik på 1.klasse i gårdspladsen.  Vise, folk og jazz med særlig vægt på sang-

skriver-traditionen. 

Det endelige program falder på plads i juni og kan sammen med yderligere info findes på www.karensdal.dk. 

Hold også øje med dags- og ugepressen. 

Medbring selv stole, tæpper og lunt tøj, selv om vejret naturligvis igen i år bliver fantastisk! 

”Karensdal Kolonial” sælger  grillpølser, øl (stort specialudvalg), vin, vand, kaffe, hjemmebagt kage, slik, 

frugt og meget mere. Til priser næsten som i gamle dage! Støt ”købmanden” og dermed arrangementet! 

Alle veterankøretøjer og udstillere er velkomne. Tilmelding ikke nødvendig. Har du stumper eller antikviteter/

lopper til salg? Eller måske andre spændende nostalgiting til fremvisning. Tag det med, lav en lille stand - det 

er kun med til at gøre aftenen sjovere for os alle. Ingen stand- eller pladsgebyr. 

MUSIK OG VETERANER varmer op til Uldum Gademusik Festival 

Som kan opleves dagen efter - lørdag d. 5.juli. Du kan læse meget mere om festivalen på www.gademusik.dk. 

Festivalen har også en særlig plads for veterankøretøjer, som dog skal tilmeldes i forvejen. 

Hvorfor ikke tage hele ”pakken”? Det er muligt at overnatte primitivt på Karensdal i egen campingvogn eller 

telt. Vi stiller toiletfaciliteter og vand til rådighed og i begrænset omfang strøm. Kun mod tilmelding, p.g.a. 

begrænset antal pladser. Se priser og nærmere info på www.karensdal.dk. 

Tag hele familien med til Uldum og bliv en del af den gode stemning! 

Mvh Karensdal musik og lyd v/ Søren Krogsgaard 

Info:   www.karensdal.dk   info@karensdal.dk   mobiltlf. 28120591 


