lad os fortælle om varde garden

pressemateriale

www.vardegarden.dk

pressemateriale
Når du har booket Varde Garden til dit arrangement og du skal i gang med markedsføringen får du
sikkert brug for pressemateriale på Varde Gar-

den. For at gøre det nemt for dig har vi på de kommende sider samlet pressemeddelelse, pressefotos
og en plakat, som er lige til at bruge.

pressemeddelelse
“Trrræææææd an!”,“Garden ret”, “Højre om”...
tambourmajoren foran hæver tambourstokken,
og så er Varde Garden klar til at marchere
gennem byen for fuld musik.
Når Varde Garden “trækker op” er der garanti
for festlig march- og populærmusik spillet af unge
mennesker i farvestrålende uniformer.
Det er en oplevelse når garden kommer marcherende gennem gaderne, i fine lige geledder - og
når de senere viser det flotte show/tattoo med exercits og festlig musik.
Varde Garden har gennem årene optrådt over
det meste af Danmark - og også udlandet har haft
glæde af garden. Gennem årene er turene gået til
blandt andet Norge, Holland, Frankrig, Tyskland
og Schweiz.
Varde Garden kan i 2013 fejre sit 50 års jubilæum som bygarde - og er i dag en af landets
ældste bygarder. Garden havde sin debut under
Blomsterfesten i Varde i 1963.
Glæd dig til Varde Garden kommer og optræder til dit arrangement...

plakat på bagsiden
På bagsiden af dette “presse-kit” finder du en plakat,
klar til print i A4 eller A3. I det hvide felt kan du tilføje tid og sted for dit arrangement.

pressefotos

Billedtekst
Varde Garden ses her i forbindelse med optræden i Djurs Sommerland i sommeren 2012

Billedtekst: nisse Garden kan opleves hvert år fra sidst i november og frem til jul til juleoptog og julekoncerter rundt omkring i Danmark.

varde garden
kommer til byen...

50 års jubilæum i 2013
Varde Garden havde sin debut under blomsterfesten i Varde i 1963, og er i dag èn af de ældste bygarder i Danmark.
Læs mere om garden på www.vardegarden.dk

