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Emilie og  Freja  fra Tønder glædede sig til Christopher, og blev ud-
styret perfekt af moster Pia Pugh Pedersen.  

Anne Tækker  havde været på tæerne tidligt for at være i MesseC 
som den første kl. 7, og dermed sikker på at stå helt foran scenen.

Ulrich Nicolaisen og  Lars Zoffmann fra EventC var tilfredse med 
de godt 2000 gæster. EventC har lige givet 175.000 til klubberne.

EventC og Frederi-
cia HK havde ramt 
pigehjerterne med 
Christopher

Af Nana Hanghøj og Benny F. 
Nielsen (foto)
naha@frdb.dk

FrEdEriciA - Kl. 21 onsdag 
aften præcis sprang Christo-
pher ind på scenen i MesseC 
foran godt 2000 forvent-
ningsfulde fans.

To timer senere var han 
væk igen efter at have givet 
en flot koncert og adskillige 
autografer til flokken af de-
dikerede fans.

Blandt dem den nok mest 
ihærdige - Anne Tækker fra 
Haderslev - som kl. syv ons-
dag morgen var klar til at 
runde 70 koncerter med 
idolet.

- Jeg har fulgt ham, siden 
han kom frem i 2013. Jeg 
prøver at komme til så man-
ge koncerter som muligt, for 
der er ikke to, der er ens, 
sagde Anne Tækker, som 
havde indtaget den mest ef-
tertragtede plads midt i den 
forreste række få meter fra 
sit store idol.

Træthed blæst væk
De fleste havde stået klar 
foran scenen siden kl. 18, 
men træthed var der ikke at 
spore, da pigerne ned til 
syv-otte års alderen skråle-
de med på ”I’m sexy” .

Christopher var veloplagt 
og havde fra første strofe 
helt greb om publikum fra 
scenekant til bageste plads, 
hvor mødre og fædre holdt 
til som back-up til deres en-
tusiastiske piger.

Blandt de mange fans var 

veninderne Emilie og Freja, 
som var blevet kørt til kon-
cert af deres mødre og mo-
stre fra Tønder.

Pigerne var allerede kl. 
11.30 landet i MesseC og hav-
de sikret sig et armbånd, og 
dermed en plads forrest ved 
scenen.

175.000 til klubber
Arrangørerne EventC og 
Fredericia HK havde gjort 
hallen hyggelig med lounge-
område, slush-ice og bland-
selv-slik-boder.

Til at hjælpe med både op-
bygning og nedpakning var 
Taulov Cykelklub, Taulov 
BMX og et hold frivillige fra 
Team Rynkeby Trekanten.

- Det er gået rigtig fint, og 
dejligt at foreningerne er 
med på det. Vi har da også 
lige holdt generalforsam-
ling, hvor vi har kunnet for-
dele 175.000 kroner til for-
eningerne, siger Ulrich Nico-
laisen fra EventC.

EventC blev etableret for 
at få gang i koncertlivet på 
begge sider af Lillebælt. Fre-
dericia HK har stået som ar-
rangør og sammen med an-
dre foreninger stiller de med 
frivillige, når det går løs. 

Pigerne 
satte gang i 
MesseC

christopher gav sine fans  en veloplagt koncert. Han sprang på scenen kl. 21 efter Cisilia havde varmet publikum op fra scenen.

”Christopher laver 
nogle gode sange- 
og så er han også 
bare rigig flot”.

fnisende freja og eMilie fra 
tønder


