Las Vegas Djurs mangler dig og din hjælp.
Der er mange opgaver forbundet med at afvikle musikarrangementerne som afholdes i Las Vegas
Djurs. Hvis du har lyst til at deltage med din assistance er du, sammen med bestyrelsen, med til at
sørge for at arrangementerne afvikles på en god, hyggelig og munter måde.
Vi forestiller os at du medvirker mindst fire timer, en af dagene, eller spredt over dagene som det
passer dig. Som tak får du gode kulturelle og musikalske oplevelser og samvær med en masse søde
og sjove mennesker. Ikke kun mens du stiller din hjælp til rådighed, du får også fri entre` ved det
næstkommende arrangement.
Nedenfor kan du læse en beskrivelse af hvad det er vi ønsker hjælp til. Hvis det er noget for dig, så
kontakt Jeppe på tlf. 29800644 eller på mail. j@haundesign.dk

Før festen.
Vi går op i at vore gæster skal føle sig godt tilpas og vi har ambitioner om at det, allerede fra man
kommer ind i gården, skal føles rart/smukt og gerne interessant at komme i Las Vegas. Derfor
handler det heller ikke kun om at dække bordene i salen, men også om at udsmykke på måder
hvor der er tænkt over tingene. Normalt laver vi det meste dagen før festen.
Den mad vi serverer ved arrangementerne, fremstilles fra bunden. Processen starter med indkøb
og derfra går det derudad med at vaske og hakke og skære og stege og koge og brase. Det hele
ender med at blive smukt serveret. Indimellem genereres en masse oprydning og opvask.

Under festen.
Bordene skal ryddes, maden pakkes væk, opvasken ekspederes.
Baren sørger for at gæsterne får hvad de ønsker. Undervejs ryddes bordene for flasker og affald.
Opvaskemaskinen fodres kontinuerligt.

Efter festen.
Dagen efter får vi det hele til at ligne sig selv igen. Oprydning og rengøring overalt.
Kommende planlagte arrangementer i 2014:
4 oktober. Liv i Forsamlingshusene. Hudna. Tyrkisk musik og mad.
28 november. Julefrokost. Jens Falck Band. Traditionelt mad med et tvist.
Kærlig hilsen
Bestyrelsen
http://www.lasvegasdjurs.dk

