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Kære medlemmer af Kulturmøllen! 
 

 

Kulturmøllen har nu afholdt den årlige generalforsamling i særdeles vellykket stil. Fremmø-

det var større end nogensinde før, formanden berettede om mange vellykkede koncerter, 

og kassereren kunne vise sorte tal på bundlinjen, og ikke mindst var generalforsamlingen 

præget af en livlig og engageret debat med mange gode input til bestyrelsen.  

 

Kontingentet blev fastsat til forsat at udgøre 150 kr. pr. person, som kan betales på vedlag-

te indbetalingskort.  

 

Så var der valg til bestyrelsen. Lene Sømod Flou ønskede ikke genvalg, men Dorte Sø-

gaard Nielsen blev genvalgt, og Peter Slot blev valgt til suppleant, men det var ikke muligt 

at finde det nye medlem, vi står og mangler. Det er til gengæld lykkedes os efter general-

forsamlingen at få Helga Hassing til at træde ind i bestyrelsen, hvilket vi er meget glade for. 

Der skal lyde en varm velkomst til Helga. Kulturmøllen mangler imidlertid stadig en ekstra 

suppleant, så hvis du har lyst, eller kender en som kunne have lyst til at varetage denne 

post, så hører vi gerne fra dig snarest. 

 

Spar Nord Bank A/S fortsætter også i 2012 som hovedsponsor for Kulturmøllen. Det sæt-

ter vi naturligvis stor pris på og glæder os til at byde Spar Nords medarbejdere og indbudte 

kunder velkommen til vore koncerter. 

 

Den nye bestyrelse i Kulturmøllen har allerede planlagt sit første møde, hvor vi skal konsti-

tuere os, men mon ikke Poul fortsætter som formand og Dorte som kasserer?? 

 

Nu til de kommende koncerter… 

 

Koncerterne for 2012 er stort set på plads, og vi glæder os meget til at se rigtig mange 

glade koncertgæster til vores kommende arrangementer. Det næste navn vi kan præsente-

re er: 

 

12/2 

2012 
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Fredag d. 17. februar kl. 20.00 

Jimmy Jørgensen Duo 
 

Jimmy Jørgensen er medstifter af rockbandet Hotel 

Hunger, der begyndte som Baby Hotel Hunger i 1985. 

De udgav deres debutalbum 'This Is Where The Fun 

Starts' i 1989. Siden har de udgivet en række albums og 

turneret jævnligt. Deres største hit er sangen 'Sitting In A 

Room' fra 1995. 

 

Sideløbende med Hotel Hunger har Jimmy Jørgensen 

igennem de sidste 10 år fået bygget sig en solid karriere som skuespiller i en lang række 

film, TV-serier og teaterstykker. Man har kunnet opleve Jimmy Jørgensens mangfoldige 

talent og karakteristiske ansigt i bl.a. film som ”Pizza King”, ”Max” og ”Se til Venstre, Det Er 

En Svensker”, TV-serier som ”Rejseholdet”, Taxa”, ”Edderkoppen”, og lige nu i ”Lykke” 

hver søndag og ikke mindst teaterstykker som ”Simon”, ”Jesus Christ Superstar”, ”Black 

Rider”, ”No Woman No Cry”, ”Gasolin”, ”Lillerød”, ”Nøddeknækkeren”, og i 2002 lavede 

Jimmy Jørgensen kæmpehittet ”Vent På Mig” fra filmen ”En Kort En Lang” sammen med 

Peter Frödin. 

 

Jimmy Jørgensen er et helt nyt navn i Kulturmølleregi – så kom og støt op om en kunstner, 

vi ikke har haft før. 

 

Koncertbillet koster kr. 175,00 (medlemspris kr. 150,00 - rabatten refunderes ved 

koncerten) 

 

Billetter sælges i alle Spar Nords afdelinger, på billetto.dk/jimmyjoergensen eller ved 

indgangen. 
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Lørdag d. 17. marts kl. 20.00 

Backseat 
 

Ivan Pedersen har været hos os 

før solo, nu har han Søren Ja-

cobsen,  Henrik Askou med, de 

danner nemlig tilsammen BACK-

SEAT, som i Bælum Skovpavillon 

kommer ”UP FRONT” på scenen 

med en forrygende sammensæt-

ning af – ”sange som vi alle hol-

der af og som blot venter på at 

nogen tager dem ned” - Det gør 

BACKSEAT og det til et oplagt publikum i det spæde forår i skoven i Bælum. 

 

Efter en drøm af en tourplan i 2010 og en frivillig pause i 2011 er Backseat igen på banen. 

Backseat har gennem mange år markeret sig som et af Danmarks bedste rockbands. Med 

Ivan Pedersen i spidsen går Backseat forrest og markerer på smukkeste vis, at rocken på 

ingen måde er død. 

 

Backseat har været en del af den danske rockscene siden 1991 og har spillet på utallige 

spillesteder, festivaler og har siden de tidlige 90ére udgivet 6 albums. Hvor Backseat spiller, 

er der garanti for en fest for alle som har hang til spade og fede sange. Med andre ord… Du 

går aldrig galt i byen til en Backseat koncert. 

 

Backseat vil i 2012 igen være til stede på festivaler og spillesteder i det ganske land, som 

kan bruge en håndfuld superfede musikere, masser af spilleglæde, nye sange og et kæmpe 

bagkatalog af hits gennem 20 år. Og hvorfor så ikke starte i Bælum Skovpavillon….. For-

håndsinteressen for koncerten er stor, så vil du være sikker på billet, skal du måske skynde 

dig. 

 

 

Koncertbillet koster kr. 250,00 (medlemspris kr. 225,00 - rabatten refunderes ved 

koncerten) 
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Koncertmiddag koster kr. 140,00 – og leveres traditionen tro fra 

Rebild Hus – altid spændende og velsmagende retter, der indtages 

i de hyggelige tilstødende lokaler til koncertsalen. Middagen serve-

res kl. 18.00!  

 

Koncertbilletter og -middag kan købes on-line på billetto.dk/backseat eller som sæd-

vanligt i alle Spar Nords afdelinger. Billetsalget er i gang. (salg af buffetbilletter i Spar 

Nord til denne koncert åbner dog først den 20. februar) 

 

 

 

 
Og endelig kan vi præsentere: 

Lørdag d. 22. september kl. 20.00 

”Sammen”: Alberte Winding, Tamra Rosanes &  
Anne Dorte Michelsen  
 

De har alle 3 væ-

ret hos os før, 

men kun hver for 

sig. Her præsen-

teres koncerten 

som: tre fantasti-

ske kvinder 

sammen - det må 

blive en drømme-

koncert! 

 

I mere end 100 år tilsammen har Tamra Rosanes, Alberte Winding og Anne Dorte Michel-

sen været en levende del af det danske musikmiljø. De tre sangere og sangskrivere har 

gennem tiden rørt, ramt og rusket i danskerne på hver deres måde, og af hvert sit spor. Nu 

har de besluttet at mødes på scenen SAMMEN for at synge og fortælle om den lange tur 

med sangene og musikken som den trofaste slyngveninde. 

 

De kommer med deres største hits, og med deres personlige yndlingssange. De kommer 

med både overraskende, befriende og tankevækkende anekdoter og historier fra hverda-
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gene på scenen og fra hjemmelivets mange gange endnu mere skrå brædder. Lyt til leven-

de musik, og mærk hvordan sangene åbner for de veje, der fører os SAMMEN. 

 

Kulturmøllen har været meget heldig at få fat på denne eksklusive sammensætning af for-

skellige sangere med hver sine genrer, pop, country og vise, pop-rock, og vi glæder os til at 

forkæle vores koncertgæster med en dejlig koncert! 

 

Koncertbillet koster kr. 275,00 (medlemspris kr. 250,00 - rabatten refunderes ved 

koncerten) 

 

Koncertmiddag koster kr. 140,00 – og leveres traditionen tro fra Re-

bild Hus – altid spændende og velsmagende retter, der indtages i de 

hyggelige tilstødende lokaler til koncertsalen. Middagen serveres kl. 

18.00!  

 

Koncertbilletter og -middag kan købes on-line på billetto.dk/sammen eller som sædvan-

ligt i alle Spar Nords afdelinger. Billetsalget er i gang. (salg af buffetbilletter i Spar Nord til 

denne koncert åbner dog først den 19. marts) 

 

Årets sidste koncert bliver sandsynligvis med New Rope String Band, den endelige kon-

trakt er stadig ikke i hus, men vi regner fortsat med at kunne præsentere dem i Kulturmøllen 

til efteråret.  

 
Med de bedste hilsner og ønsket om et godt koncertår i 2012  
 

 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen for Kulturmøllen Bælum 

 

 

Poul Thøis Madsen, Dorte Søgaard Nielsen, Stephen Dalsgaard, Klaus Moeslund og  

Helga Hassing 
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Kulturmøllen Bælum’s hovedsponsor:  

Tilmeld dig Kulturmøllens mailingli-
ste via kulturmoellen@baelum.dk 
og/eller bliv ven med os på face-
book. Du sparer os herved en del 
penge og arbejde! TAK! 
 

mailto:kulturmoellen@baelum.dk

