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Kære medlemmer af KulturMøllen! 
 

 

Sommeren rinder på hæld og det er derfor på høje tid, I hører fra KulturMøllen. Vi har i ef-

teråret arrangeret 2 koncerter – dem vender vi tilbage til. Først starter vi med et tilbageblik 

på foråret; 

 

Jimmy Jørgensen Duo besøgte os i februar. Desværre kom der ikke mere end 35 koncert-

gæster denne aften, men heldigvis tog Jimmy Jørgensen det med et smil og leverede en 

intim og intens musikalsk oplevelse til de, der var mødt frem.  

 

I marts måned gæstede Backseat med Ivan Pedersen i front den gamle pavillion. De leve-

rede i den grad varen, og der blev rocket, så taget næsten lettede, og baren blev tømt for 

alt! Dette skulle imidlertid nødigt kunne gentage sig, da bestyrelsen klog af skade nu har 

garderet sig med et lille fjernlager. Ærgerligt nok blev der heller ikke denne aften udsolgt, så 

begge koncerter gav et underskud, som vi håber at kunne få rette op med efterårets kon-

certer. 

 

Vores ihærdige og arbejdsomme kasserer, Dorte – har brugt noget af sommeren på at lave 

vores egen hjemmeside: 

www.kulturmoellen.dk 

 

Vi har tidligere ligget som en underside til baelum.dk, men her var vi efterhånden eneste 

aktive. Flere har spurgt til vores egen hjemmeside, og da en fornyelse af baelum.dk havde 

lange udsigter – gav Dorte sig i kast med det. Siden er bestemt et besøg værd, for her kan 

man finde omtale af tidligere og kommende koncerter, galleri, købe billetter, deltage i 

konkurrencer, hvor gevinsten er gratis billetter – måske til en af efterårets kommende kon-

certer…. 
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Lørdag d. 22. september kl. 20.00 

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

De har alle 3 gæstet 

os før, men kun hver 

for sig. I mere end 100 

år tilsammen har Tam-

ra Rosanes, Alberte 

Winding og Anne Dor-

te Michelsen været en 

levende del af det 

danske musikmiljø. De 

tre sangere og sang-

skrivere, har gennem tiden rørt, ramt og rusket i danskerne på hver deres måde og af hver 

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 faste slyngveninde. De kommer med deres 

største hits og deres personlige yndlingssange. De kommer med både overraskende, befri-

ende og tankevækkende anekdoter og historier fra hverdagene på scenen og hjemmelivets, 

mange gange – endnu mere skrå brædder.  

 

KulturMøllen har været meget heldige at få fat på denne eksklusive sammensætning af 

forskellige sangere med hver deres genrer – pop, country samt pop-rock og vise. Vi glæder 

os meget til at forkæle vores koncertgæster med denne dejlige koncert. 

 

Koncertbilletter koster kr. 275,00 (medlemspris kr. 250,00 – rabatten refunderes ved kon-

certen) 

 

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

Rebildhus – altid spændende og velsmagende retter, der indtages i 

de hyggelige tilstødende lokaler til koncertsalen. Middagen serveres 

kl. 18.00 

 

Billetsalget er i gang og koncertbilletter og middag kan købes  

 on-line på billetto.dk/sammen 

 eller som sædvanlig i alle Spar Nords afdelinger. 

 Ved at sende en mail til kulturmoellen@baelum.dk om det ønskede antal. 
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Lørdag d. 13. oktober kl. 20.00 

New Rope String Band 
 

De 3 skøre englændere er tilbage!! De gæ-

stede os sidst i 2005, hvor de i den grad 

overraskede med deres komik og musikalitet. 

Denne gang er de tilbage i en lidt yngre ud-

gave, idet et af gruppens medlemmer er ud-

skiftet.   

 

Man kan glæde sig til at overvære; elementer af cirkus, klovnerier, vaudeville, slapstick og 

ren inspirerende skørhed blive splejset med smuk akustisk musik fra forskellige traditioner 

verden over, i en præcis og finpudset – dog larmende forestilling, der har henrykket publi-

kum fra Borneos regnskov til Shetlands Folk Festival. Både i små forsamlingshuse og på 

store festivalscener turnerer disse kugleskøre spillemænd rundt og blander deres favorit-

numre med et stadigt udviklende materiale.  Fra musikalske børnerim og pyton-agtig ab-

surdhed, til fyrværkeri og levende, interaktive film.  

 

Forvent det uventede og mød op til en festlig aften, når New Rope String Band indtager 

scenen i Bælum skovpavillon. 

 

 

Koncertbilletter koster kr. 175,00 (medlemspris kr. 150,00 – rabatten refunderes ved kon-

certen) 

 

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

Rebildhus – altid spændende og velsmagende retter, der indtages i 

de hyggelige tilstødende lokaler til koncertsalen. Middagen serveres 

kl. 18.00 

 

Billetsalget er i gang og koncertbilletter og middag kan købes  

 on-line på billetto.dk/newropestringband 

 eller som sædvanlig i alle Spar Nords afdelinger. 

 Ved at sende en mail til kulturmoellen@baelum.dk om det ønskede antal. 

 

 

mailto:kulturmoellen@baelum.dk


www.kulturmoellen.dk  Kulturmoellen@baelum.dk  Facebookprofil: Kulturmøllen Bælum 

 

 

Det var årets sidste koncert, men her på falderebet kan vi vist godt løfte sløret for foråret 

2013s første koncert, som bliver den 6. april, hvor Tørfisk gæster os for 3. gang 

 

Vi håber at se rigtig mange af jer til nogle musikalske oplevelser i Bælum Sønderskov i 

den kommende sæson. 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen for KulturMøllen Bælum 

 

 

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

Helga Hassing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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! 
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