Vanløse Retro 2010
Kære venner, - Den Julefrokost Kollegiet

Det traditionelle Vanløse Retro arrangement vil i år blive afholdt lørdag d. 1. maj og det
vil blive afviklet knap så traditionelt som det sikkert forventes.
Som I formentlig allerede nu har noteret Jer, falder dette storslået arrangement
sammen med en anden begivenhed af signifikant væsentlighed. Derfor er det logisk at
Vanløse Retro 2010 bliver afviklet i en light udgave.
Omdrejningspunktet vil undtagelsesvis ikke være det autentiske visit på herlige Vanløse
I.F.’s eksklusive stadium, men vi henlægger til Ground hvor et helt bestemt lokalopgør
finder sted netop d. 1. maj. 2010. Bare rolig, miljøet er mindst lige så autentisk.
Men programmet vil i det hele taget afvige en del fra det traditionelle koncept.
Endvidere har det af hensyn til ovenstående benævnte sammenfald været nødvendigt at
afkorte dagens og aftenens program en hel del. - Pas på med autopiloten denne gang.
Til trods for det uheldige sammenfald er det som Legendarisk Konceptmager en glæde
at kunne præsentere et kort men præcist retro program som I alle vil være begejstret
for at deltage i.
Kl. 13:15

Vi mødes over ½ fad med sidevogn på den helt autentiske Jydepotten i
Nedre-Vanløse. Der garanti for at møde typer fra Det Andet Danmark.
I forløbet er det obligatorisk, at spille på dagens resultat hos Den
legendariske Konceptmager. Indsatsen er kr. 50 / resultat. Man kan spille
på flere resultater. Gevinsten går ubeskåret til vinderen/vinderne.

Kl. 15:00

Vi indtager vores pladser på Tingbjerg Ground for at overvære lokalopgøret
i 2. Division mellem Brønshøj Boldklub og V.I.F. På lægterne vil man kunne
iagttage pølsespisende personager som har set hver hjemmekamp siden
klubbens storhedsperiode i midt halvfjerdserne, - et sandt tidsbillede fra
Det Andet Danmark. Vil Werner Eriksen også være der?
Dosering: nogle ½ fad i plastickrus samt en stadionplatte.

Kl. 17:00

Pittstop på Støvlen Bodega. Vi rafler om en enkelt omgang, og checker om
der er nogen som vil have en dans med en litograf.

Kl. 18:00

Vi siger tak for i dag.
21. marts 2010
Den Legendariske Konceptmager

