
AFTENENS PROGRAM
Kl. 18.30      Ruller vi den røde løber ud, og byder jer alle velkommen med

et festfyrværkeri før middagen "surprise”. 

Kl. 19.00     Velkomst med sang ved Sigmund Trondheim. Kendt fra b.la.
melodi grandprix, samt tv.

Kl. 19.15       Pusle Helmuth byder jer velkommen. 

-    Middagen starter.

-    Under forretten vil der være velkomst tale af direktør og aftenens arrangør 
     fra REvOluTiON by MATAlON - WE SuPPORT Michael balkin Matalon.

-   Middagen fotsætter med underholdning af danmarks skønneste 
sangerinde Monique Spartalis.

-    Herefter læser Pusle op af bogen “Sjælens spejl” af Michael Balkin Matalon
der først udkommer 1. feb. Alle aftenens deltagere, vil modtage bogen
efter d. 1. feb.

-    Alt dette kombineret med Wallmanns store flotte show 
    før og efter pausen
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-    Efter pausen, Tomas Evers kendt fra bla vild med dans, synger og 
selskabs danser med publikum. 

-    vivienne McKee underholder, kendt fra hendes årlige succes i Tivoli 
“The Christmas Cabaret”.

-    Cry baby

-    Et lille foredrag af den transkønnet svenske pop stjerne ivy Rosenauer

-    Tante T´s  forrygende og humoristiske tombola alias Tinus
med masser af skønne gaver + live streaming via billetlugen. 
Alle folk udefra kan deltage på lykkehjulet mod betaling og er med 
på storskærme.

-   Pusle går på sammen med aktionarius til aftens auktion hvor der bla. vil
være kunst til salg fra b.la. Jimmy lyngvild, Kent Richardt m.fl. Diverse
effekter til auktionen kan opleves på Billetlugen 14 dage før eventet.

-    Aftenen afsluttes med de kendte gamle syngepiger Anette Oxenbøll og
Annebeth akkompagneret af Søren Riis og fælles sang der sender alle
gæsterne hjem med et stort smil.

-    Alle gæsterne modtager goddiebags med små lækkerier ved udgangen
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