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Kære medlemmer af Kulturmøllen!

2012

Godt Nytår skal lyde til alle jer 122 medlemmer fra os i bestyrelsen!

Kulturmøllen Bælum indbyder til Generalforsamling, den 31. januar 2012 kl. 19.30 i Bælum Hallen. Dagsorden i henhold til vedtægterne. På valg er Dorte Søgaard Nielsen og
Lene Sømod Flou – begge er villige til genvalg. Men VIGTIGT - der skal vælges to nye
suppleanter, som vi håber vil deltage aktivt i bestyrelsens arbejde og også bidrage med
hjælp til koncerterne.

Det er vores håb, at alle, der har noget på hjertet om Kulturmøllen Bælum, vil deltage i dette
møde, idet vi i bestyrelsen gerne vil sikre, at alle medlemmer har mulighed for at fremkomme med ønsker, nye ideer og tanker omkring driften af foreningen.

Sæt derfor kryds i kalenderen den 31. januar og mød op til en hyggelig aften omkring
vores lokale musikforening!

STATUS på koncerterne i 2011
Årets første koncert var i genren irsk folkemusik med bandet Tradish. Et tre-mands-band
(én kvinde iblandt) besøgte os i marts måned. Det var en forrygende koncert med original
irsk folkemusik med violinspil af høj kvalitet og fantastiske stemmer, der rev os alle med til
fordums tiders musikliv. Ester Brohus havde spændende nyt på repertoiret i april – men
også nogle af de gode gamle kendinge fra tidligere koncerter blev serveret – en helt igennem hyggelig aften.

Efterårets koncerter startede i september med Henning Stærk, som gav den hele armen
med sin fede rock, og sidst men ikke mindst var Beers for Tears på scenen – pæredanske
vestjyder, der spillede forrygende og sang fantastisk – humor med kant (nogle vil mene ud
over kanten) – men alt i alt et anbefalelsesværdigt band!

Ingen af vore koncerter i 2011 trak fulde huse, men vi håber, at det kommer til at gøre sig
gældende ved vores koncerter i 2012!
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Koncertåret 2012 er stort set på plads allerede. Kort fortalt kommer Jimmy Jørgensen
Duo den 17. februar (billetsalget er startet). Duoen består af Jimmy Jørgensen og hans
musikalske partner og ven Boi Holm (guitar m.m.), der sammen vil give os en helt speciel
og fantastisk koncertaften. Backseat kommer til Bælum Skovpavillon den 17. marts. Ivan
Pedersen, frontfigur i bandet var her sidst i 2008 til en velbesøgt koncert. Begge er kendte
danske bands, der imidlertid er meget forskellige. Så mon ikke det ene eller det andet band
rammer din musiksmag – det håber vi!

I efteråret er det, som noget helt særligt, lykkedes at få Alberte Winding, Tamra Rosanes
og Anne Dorte Michelsen til at synge og spille for os den 22. september. De optræder under navnet ”SAMMEN” – som også er temaet på deres samarbejde. Vi har store forventninger hertil og kan kun opfordre jer medlemmer til at købe billetter i god tid! Den sidste
koncert løber af staben i oktober og bliver med stor sandsynlighed New Rope String Band
- som har besøgt os tidligere i en ”Old” udgave i 2005. Denne koncert var en særlig oplevelse, som vi gerne vil gentage – dog i den nye udgave denne gang!

Meget mere om disse koncerter i 2012 i det kommende nyhedsbrev!

Vel mødt til generalforsamlingen den 31. januar i Bælum Hallen kl. 19.30 og til et nyt
koncertår i Kulturmøllen Bælum!

Venlig hilsen
Bestyrelsen for Kulturmøllen Bælum

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

Tilmeld dig Kulturmøllens mailingliste via kulturmoellen@baelum.dk
og/eller bliv ven med os på facebook. Du sparer os herved en del
penge og arbejde! TAK!

Kulturmøllen Bælum’s hovedsponsor:
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