John Mogensen på Hotel Langå Kro d. 28/4
Der er noget galt i Danmark!
Så længe jeg lever, så længe vil jeg elske John Mogensen.
-

Der er naturligvis flere der har det sådan, så lad os få noget Fut I Fejemøget & fejre
hans liv.
Om du er et af To Mennesker På En strand eller blot Sidder På Et Værtshus, så
kom ned til os på Hotel Langå Kro til rigtig god mad, heriblandt legendens
personlige livret. Sammen skal vi nyde en lærerig aften omhandlende selveste Hr.
Mogensen i selskab med Nina, Kære Nina samt Karl Herman & Jeg.
Livet er Kort, så kig forbi og find ud af om Mennesker Bliver Spist I Polynesien

John Mogensen blev kun knap 49 år gammel, men nåede en status som en stor kunstner i
Danmark. Selvom det er mange år siden at han døde, lever hans sange endnu i bedste
velgående. Efter stor succes med Four Jacks fulgte nogle svære år inden han for alvor brød
igennem på dansktoppen. Hans anderledes sprog og markante holdninger gjorde, at folk tog ham
til sig som den provokerende sanger, der turde sige sandheden. Men John Mogensen var også et
perfektionistisk, meget musikalsk og poetisk begavet menneske. En hård livsstil med alkohol, røg
og god mad samt sceneskræk tog til sidst alt for tidligt livet af ham. I det musikalske foredrag
skal der naturligvis synges en masses af John Mogensens sange.
Arrangementet starter kl. 18.00 & slutter kl. 22.30
Menuen bliver serveret som buffet og lyder på følgende:
Tunmousse med friskbagt brød & sprød salat
Mør & saftig kalveculotte serveret med ovnstegte flødekartofler & rødvinssauce
Mogensen’s livret – Klassisk dansk hakkebøf med bløde løg, kartofler & skysauce
Som ekstra tilbehør bliver der lavet en frisk & sprød salat
Gammeldaws æblekage med makroner & flødeskum
Hertil kommer der friskbrygget kaffe & the
Der vil være mulighed for at købe næsten alt hvad hjertet kan begære af drikkevarer
Hele arrangementet kan fås for kun 249,Frist for tilmelding er d. 25/4
Oversigt over aftenens program:
18.00 Ankomst og pladsanvisning. Herefter kan der bestilles drikkevarer og forretten &
hovedretten serveres
19.15 Foredraget starter
20.30 Pause i foredraget og kaffe og desserten serveres
21.00 Der spilles op til dans
22.30 Tak for i aften
Hvilken Herlig Dag!
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