Arméns musikkår till
Finspång
Finspångs Bergslags Rotaryklubb har bjudit in Arméns musikkår till Arena
Grosvad. Biljettintäkterna går oavkortat till välgörande ändamål.
- I fjol gjorde vi en insamling med Magnus Samuelsson, världens starkaste
man. Jag funderade på vad vi skulle kunna göra nästa gång för att få in
pengar, säger Per-Erik Störe, president och PR-ansvarig i Finspångs
Bergslags Rotaryklubb.
Han kom att tänka på Arena Grosvad och pratade med Martin Zatrepalek,
platschef för Medley. Per-Erik frågade om de skulle kunna vara med och
sponsra med lokal.
- Det lät som ett jättespännande projekt och ett ypperligt tillfälle att visa att
man kan ha olika typer av arrangemang på Arena Grosvad, säger Martin.
Styrelsen i Finspångs Bergslags Rotaryklubb diskuterade vilka artister som
kan locka folk.
- Jag pratade med Arméns musikkår och de sa ja, säger Per-Erik.
Osjälvisk klubb
För två veckor sedan var det helt klart och på måndag släpps biljetterna.
Hela vinsten går till arbete mot droger för Finspångs ungdomar samt
satsningen på rent vatten och utbildning i Afrika.
- Vi jobbar med osjälviskt tjänande, att hjälpa människor i olika situationer,
säger Per-Erik.
- Men det är även för att visa att det händer saker i Finspång, säger Mats
Rosander som tar över Per-Eriks post som president i oktober.
Finspångs bergslags rotaryklubb jobbar mycket för ungdomar och vill även
att de ska representeras på scenen.
- I samband med detta kontaktade jag ledaren för Finspångs skolmusikkår.
De kommer spela innan Arméns musikkår, när folk kommer in och börjar ta
plats, säger Per Erik.
Lördagen den tionde oktober är det dags och konserten hålls i Aluceum med
plats för 600 personer. Temat är filmmusik och toner från bland annat Star
Wars, Apocalypse now och Pearl Harbor står på repertoaren och upplevelsen
håller på i två timmar.
- Det här tror vi ska ge återklang, säger Per-Erik Störe.
Arrangemanget sponsras av flera företag i Finspång.
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