
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Succes-trioen Chinah fyrer op under 

AWARD 2018 

Kommunens fejring af de mange frivillige satser på at tiltrække 

de unge. Tilmeldingen er åben, og fristen for at bestille billetter 

er 1. marts. 

Trioen Chinah vandt i 2016 P3 Gulds talentpris foran andre store navne 

som Benal og Lord Siva. Bag sig har de kæmpehits som ”Away From 

Me” og ”We Go Back”. Deres seneste udgivelse fra november 2018 har 

høstet mange stjerner for en anderledes og rå lyd.  

Chinah består af forsanger Fine Glinvad og de to gange Simon på in-

strumenterne. De formår med deres musik at spænde fra melodisk og 

vellydende pop til en mere dragende og lidt dyster klang. 

Og det er ikke helt tilfældigt, at valget i år er faldet på et musiktalent, 

der er på vej op. ”Der er mange unge frivillige i foreningerne med stort 

udviklingspotentiale som ledere og trænere, og dem vil vi gerne give et 

skulderklap,” siger Formand for Fritidsudvalget Hans Vacker og fortsæt-

ter: ”Med et aktuelt, upcoming musiknavn på plakaten håber vi, at det 

også giver de unge frivillige lyst til at deltage i prisfesten, AWARD 

2018”.  

AWARD 2018 finder sted 14. marts kl. 18-22 i Gudenåcentret. Der er 

åben for tilmeldinger indtil 1. marts. Bestilling af billetter foregår gen-

nem formanden i den lokale forening.  

Ud over den musikalske underholdning byder aftenen på det efterhån-

den traditionsrige program med middag og uddeling af priser i otte ka-

tegorier. Med priserne hylder kommunen på forskellig vis det frivillige 

engagement i foreningerne.  

Husk at der stadig er mulighed for at indstille frivillige ildsjæle til årets 

priser indtil 27. januar. Se mere på Hedensted Kommunes hjemmeside. 

 

For mere information:  

Formand for Fritidsudvalget Hans Vacker, tlf.: 40 68 00 46 

Leder af Kultur og Fritid Teresa Egballe, tlf.: 23 44 36 96 
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https://www.hedensted.dk/award?fbclid=IwAR24Atyeu0HNHAkijv4WjjMNwqmDGo4iXc9SV7UtbQGd40zqIHNU8hLQi84

