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Kære medlemmer af KulturMøllen! 
 
 
Nu må det snart komme – det forår….. 
 
 
I hvert fald er det blevet tid til at fortælle lidt om koncerterne i det 
kommende forår, opkræve kontingent og samtidig vil vi benytte 
lejligheden til at oplyse jer om, hvad den nylig afholdte generalforsamling betyder for Kul-
turMøllen Bælum fremover. 
 
Forårssæsonen byder på følgende koncerter: 
 
 
Lørdag d. 26. marts kl. 20.00 

Tradish – irsk folkemusik 
 

Dette irske band TRADISH kan med ga-
ranti få stemningen i top, når de spiller op 
i Bælum Skovpavillon. 
 
Det er med stor forventning, at vi har enga-
geret dette band, der lover rytmisk og medri-
vende irsk folkemusik, der ikke lader tilhø-
rerne sidde stille i stolen - måske det kan 
betyde en svingom til de, der har lyst til mere 
end stole-tramp! Bandet består af 3 originale 
og rutinerede musikere med håndværket i 
orden, glimt i øjet og masser af god musik i 
instrumenterne! 
 

Koncertbillet koster kr. 175,00 (medlemspris kr. 15 0,00 - rabatten refunderes ved 
koncerten) 
 
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 nu også købes on-line på http://billetto.dk/tradish eller 
som sædvanligt i alle Spar Nords afdelinger. Billetsalget er i gang. 
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Lørdag den 16. april kl. 20.00 
 

Ester Brohus ”Comming Home” 
 
Ester Brohus kan næsten siges at ”komme hjem”, for Kul-
turMøllen Bælum har igen–igen budt den forrygende d ejlige 
country-sanger velkommen til Bælum Skovpavillon!  
 
Også denne gang har Ester Brohus nyt at tilbyde os, og hun 
skuffer os næppe med sange og musik fra den nyudgivne cd 
”Comming Home” – der danner rammen for denne koncert. 
Ester Brohus med band leverer livlig dejlig country - med enkelte 
strejf af alvor i de enkle og karakterfulde sange, der viser både 
den glade og den mere tænksomme side af Ester Brohus. Vi 
glæder os til en dejlig koncert – så kom og nyd den med os! 
 
Koncertbillet koster kr. 200,00 (medlemspris kr. 17 5,00 - rabatten refunderes ved 
koncerten) 
 
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 nu også købes on-line på http://billetto.dk/esterbrohus 
eller som sædvanligt i alle Spar Nords afdelinger. Billetsalget er i gang. (salg af buffetbillet-
ter i Spar Nord til denne koncert åbner dog først den 28. marts) 
 
 
Generalforsamling  
 
Kulturmøllen Bælums generalforsamling foregik den 25. januar i hjemlige og hyggelige 
rammer hos Poul Thøis Madsen – alt gik efter vedtægterne - indtil der sidst på aftenen 
blev tændt for VM i håndbold Danmark – Sverige – nå, spøg til side ;-) 
 
Faktisk gav fremlæggelse af regnskabet for året 2010 anledning til alvor, idet vi satte re-
kordunderskud på knap kr. 36.000, hvilket vi, i bestyrelsen, vil gøre alt for at forhindre sker 
igen! KulturMøllen Bælum har heldigvis en egenkapital, som gør, at vi kan gøre et forsøg 
på at rette op herpå. Især antallet af koncertbesøgende for 2010, er vi nødt til at betragte 
som ganske alvorligt.  
 
Ganske kort kan årets gang i KulturMøllen belyses med nedenstående tal: 
 

• 6 koncerter  
• 526 koncertgæster  
• 148 medlemmer i foreningen  

 
Bestyrelsens store udfordring er at engagere bands, som I, vores medlemmer m.fl., gerne 
vil høre – vi ved af erfaring, at dette er et bredt musik-spektrum, der strækker sig fra fol-
kemusik, pop/rock og til country m.m. 
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Desuden er det en udfordring, at vi er begrænset af de fysiske rammer i Skovpavillonen, 
der gør, at vi max kan have 150 koncertgæster pr. gang, hvorfor koncertbilletprisen bliver 
ret høj, hvis vi engagerer forholdsvis dyre og kendte musikere. Dette med risiko for at pri-
sen afholder koncertgæsterne fra at komme. 
 
Sidst men ikke mindst er vi økonomisk tynget af højere huslejeudgifter end de øvrige mu-
siksteder i kommunen, som udelukkende benytter kommunalt ejede lokaler til afholdelse af 
deres koncerter. 
 
Når alt kommer til alt betyder det, at vi i bestyrelsen skal gøre det ekstra godt for at få 
økonomien til at balancere, og slutteligt betyder det, at I, kære medlemmer, opfordres til at 
støtte op om vores koncerter og især til at give os idéer til koncertemner, der kan give ud-
solgte koncerter, så vi kan få orden i økonomien!  
 
Vi annoncerede ved indkaldelse til generalforsamlingen, at vi ønskede at ændre vores 
navn fra ”KulturMøllen” til ”MusikMøllen” for at konkretisere vores virke, men dette blev 
imidlertid frarådet fra flere sider, hvorfor vi valgte at droppe navneskiftet. 
 
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Poul som formand, Dorte 
som kasserer og Lene som sekretær, som rollerne også var fordelt i det forgangne år. 
 
 Af nye tiltag som den genvalgte bestyrelse ønsker at foretage i det kommende år kan 
nævnes: 
 

1. On-line køb af koncert- og middagsbilletter. Vi er oprettet på billetto.dk, hvor I fra 
nu af kan købe billetter både med og uden spisningen inden. 

2. Fornyelse af hjemmesiden www.baelum.dk/kultur 
3. Oprettelse af profil på Facebook. Den hedder naturligt nok ”Kulturmøllen Bælum”. 

 
 
Bestyrelsen håber på et succesfyldt koncert-år i KulturMøllen Bælum, så I alle ønsker at 
deltage. 
 
Med venlig hilsen: 
 
Formand Poul Thøis Madsen 
Kasserer Dorte Søgaard Nielsen 
Sekretær Lene Sømod Flou 
Steffen Dalgaard 
Claus Moeslund 
 
 
 
 
Tilmeld dig KulturMøllens mailingliste ved at give besked på kulturmoellen@baelum.dk Du 
sparer os herved en del penge og arbejde! TAK! 
 
 
 
 
 
KulturMøllen Bælum’s hovedsponsor: Spar Nord  


