
Ridetur & Præriekoncert 

Fredag den 9. juli. 

 
Kom med Laxi til Præriekoncert på 

Ditlevsdal Bisonfarm incl. bisonburger + 1 øl/vand. 

 

 

Vi arrangerer en ridetur før aftenens program (for de som kan nå det fredag eftermiddag!) 

Kl. 15:00  mødes vi ved Syvstjernen og rider ca. 1,5 time.  
Så kan vi lige nå et cowboybad inden Laxi-folket mødes til fælles hygge med spisning og 
koncert. 

kl. 18:00 mødes vi på Ditlevsdal og sætter tænderne i en lækker bissonburger. 

Kl. 20:00 starter koncerten med Aura. 

 

Specialapris for Laxi medlemmer 200kr – for både menu + musik. 
Tilknyttede ikke-medlemmer 300kr. 

Billetter købes på Sporti.dk 

 

VI ses og høres! 

Laxi islandshesteklub 

 

 

 
Aura Dione (født Maria Louise Joensen, den 21. januar 1985 i København) - er en dansk sanger og sangskriver. 

Hendes færøske/franske mor og dansk/spanske far har 
opdraget hende med musikken, og det betød, at hun 
skrev sin første sang som otteårig. Forældrene 
var hippier og sejlede rundt med hende som barn på 
verdenshavene, til hun som syvårig fik fast bopæl 
på Bornholm. Her gik hun i skole og blev 
som teenager indskrevet på Bornholms Gymnasium, men 
flyttede midt i 1.g til Australien, hvor hun søgte inspiration 
hos de materielt fattige aboriginere. Det resulterede i 
sangen "Something From Nothing".  
I sommeren 2007 debuterede hun med denne med 
succes og "Song for Sophie" – begge fra 
albummet Columbine, 

. Singlen "I Will Love You Monday" var et mindre hit i 
Danmark, men blev et nummer 1 i Tyskland, hvor den blev 
udsendt i en udvidet version med titlen "I Will Love You 
Monday (365 Days and Nights)'". 

. Aura udgav sit andet album, Before the Dinosaurs, den 
7. november 2011. Singleforløberen, "Geronimo" gik ind 
som nr.1 på hitlisten i Tyskland, og blev samtidig også 
hendes første hit i Danmark. Det er første gang, en 
dansker er gået direkte ind som 1 på singlehitlisten i 
Tyskland. 

 


