NYHEDSBREV JANUAR 2015:
Kære medlemmer af KulturMøllen!
Bestyrelsen ønsker hermed at ønske alle sine medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Vi takker, for
året der gik, og håber at se rigtig mange af jer til vores årlige:
Generalforsamling i Bælumhallens cafeteria mandag d. 26. januar 2015 kl. 19.00
Dagsorden i henhold til vedtægterne. På valg er: Stephen Dalsgaard, Lisbeth Laursen og Helga Hassing – ingen af
disse hæderkronede medlemmer ønsker genvalg.
Går du med et ønske om at være en mere aktiv del af vores forening, så er du meget velkommen. Det er vores håb,
at alle der har noget på hjertet vedrørende KulturMøllen vil deltage i mødet, 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.
Samtidig håber vi naturligvis på at se nye kandidater til bestyrelsen.
Et musikalsk tilbageblik på året, der gik:
Dissing, Dissing, Las og Dissing stod for KulturMøllens første koncert i marts. Det blev til en hjertevarm aften
med dansk vise- og folkemusik iblandet blues og rock. På tværs af generationer mestrede de fire musikere at
formidle iørefaldende og originale sange, der forenede sang og musik på smukkeste vis. Man oplevede en
særdeles elskværdig og meget ydmyg Poul Dissing, der roste vores publikum og lille spillested.
Ib Grønbech gæstede os i april måned og levede i den grad op til forventningerne. Med sine fængslende melodier
og morsomme tekster blev det en aften med gymnastik til lattermusklerne og et glædeligt genhør med gamle hits.
I september lagde Rasmus Lyberth vejen forbi pavillonen, og gav som ventet en helt uforglemmelig aften. Han
besidder en helt særlig evne til at levendegøre sine sange og give sine koncertgæster en oplevelse ud over det
sædvanlige.
Sidste koncert i år stod Lars Lilholt Solo for. Billetterne blev stort set revet væk og Lars Lilholt leverede en
storslået aften med blandet repertoire fra hele sin karriere. Man fik dog også en anden side ved den store trubadur
at se. Nemlig at hans hjerte i den grad banker for den spillemandsmusik, som han fik ind med modermælken. Stort
og rørende var det da også, da Lars’ 91-årige far kom på scenen og spillede hele tre violinnumre sammen med sin
søn. Er du på Facebook og ven med KulturMøllen, kan du der se et klip.
2015 byder foreløbig på følgende koncerter:
Folkeklubben
Lørdag d. 7. marts 2015
kl. 20.00
I Bælum Skovpavillion
Folkeklubben er popsang til den tænkende hjerne og det bankende hjerte.
Det er musik og tekst, der på poetisk vis tager stilling til den verden, som vers og omkvæd skal genlyde i.
Folkeklubben udgav 15. april 2013 debut-albummet ”Nye Tider” og ”Danmarksfilmen” i 2014 og er således
højaktuel og har fået meget gode anmeldelser.
Bandet står nu overfor en – efter danske forhold – kæmpe forårs- og sommerturné, så kom ned i KulturMøllens
smukke rammer i Sønderskoven og oplev bandet – helt tæt på.
Koncertpris: 250 kr. (for medlemmer 225 kr.)
Buffet før koncerten: 140 kr.
Billetter kan købes på:

Himmerlandsbilletten.dk
- Eller manuelt på biblioteket
Tradish
Lørdag d. 18. april 2015
kl. 20.00
I Bælum Skovpavillion
Det siges, at spilleglæden hos orkesteret Tradish smitter. Det kan de glade koncertgæster i KulturMøllen glæde sig
til, når Tradish for anden gang siden 2011 gæster den gamle pavillion.
Tradish er en nyere musikalsk konstellation, men alle medlemmer har tidligere spillet sammen i det traditionelle
irske orkester ”Moving Cloud”.
Orkesteret udviser en sjælden respekt for den autentiske irske folkemusik og samtidig prøver gruppen at søge mod
nye retninger. Tradish spiller både på små pubs og store festivaller. Deres musik appellerer både til fans af irsk
folkemusik og til andre, der normalt ikke lytter til den slags.
Koncertpris: 150 kr. (for medlemmer 125 kr.)
Buffet før koncerten: 140 kr.
Billetter kan købes på:
Himmerlandsbilletten.dk
- Eller manuelt på biblioteket
For begge koncerter gælder det, at man kan nyde en lækker buffet fra Rebildhus fra kl. 18:00 i de tilstødende
lokaler.
Besøg vores hjemmeside kulturmoellen.dk, hvor du kan læse om medlemsfordele og kommende arrangementer
eller find os på facebook.
Venlig hilsen
Bestyrelsen for KulturMøllen Bælum
Klaus Moeslund (formand), Lisbeth Laursen (kasserer), Poul Thøis Madsen (booker), Stephen Dalsgaard, Jan
Nielsen (begge ’praktiske grise’) og Helga Hassing (ansvarlig for nyhedsbrev o.l.)

