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

 

 

 

Kære medlemmer af Kulturmøllen! 
 

 
KulturMøllen`s årlige generalforsamling er nu afholdt og hermed følger et referat til de 
mange af jer, der ikke havde mulighed for at deltage denne aften.  
 
Under formandens beretning kunne Poul desværre fortælle om et faldende besøgstal til 
vore koncerter i det forgangne år og ulykkeligvis en enkelt aflysning grundet svigtende for-
salg.  For at være støtteberettiget hos Rebild kommunes kulturråd og Kunststyrelsen er Kul-
turMøllen forpligtet til at skulle afholde 4 koncerter om året, men heldigvis kunne Rebild 
kommunes forvaltning oplyse, at aflysningen ingen konsekvenser fik for vores modtagne 
støtte. Poul fortalte om de kommende koncerter; Billy Cross Band den 2. marts og Tørfisk 
den 6. april. Billetterne er allerede nu i handelen, og omtale af begge koncerter kommer 
sidst i dette brev. I år forsøges endvidere med en tredje forårskoncert – nemlig den 30. maj. 
hvor Sing Sing Sing ligger vejen forbi.  Sluttelig kunne Poul glæde forsamlingen med, at et 
større dansk navn gæster os igen – nemlig den 28. september. 
 
Så på trods af dalende koncertgæster klør bestyrelsen på og håber på god opbakning til 
den kommende sæson – det musikalske grundlag er i hvert tilfælde lagt. KulturMøllens 
hjemmeside er kommet godt op at køre, og Poul rettede en stor og velfortjent ros til Dorte 
for hendes flotte arbejde med hjemmesiden. 
 
Herefter var det kassererens tur til at fremlægge det forgangne års regnskab. Det fal-
dende besøgstal har naturligvis haft en negativ konsekvens på regnskabet, og Dorte kunne 
da også fremvise et underskud på 10.427 kr. mod sidste års overskud på 25.403 kr. At un-
derskuddet på bundlinien trods massive underskud pr. koncert ikke blev større, skyldes 
blandt andet jer trofaste medlemmers indbetaling af kontingent. Spar Nord Bank A/S har 
givet forhåndstilsagn om, at de gerne vil fortsætte som hovedsponsor for KulturMøllen. 
Det sætter vi naturligvis stor pris på og glæder os til at byde Spar Nords medarbejdere og 
indbudte gæster velkommen til vores koncerter. 
 
Kontingentet forbliver uændret og er fortsat 150 kr. pr. medlem, som kan betales på ved-
lagte girokort. 
 
Søren Jørgensen havde godkendt årsregnskabet og fortsætter i øvrigt som KulturMøllens 
revisor. 
 
På valg til bestyrelsen var: Klaus, Stephen og Poul. Alle ønskede genvalg.  Efterfølgende 
konstituerede bestyrelsen sig således: Formand: Klaus Moeslund, Kasserer: Dorte Søgaard 
Nielsen, Poul Thøis Madsen, Stephen Dalgaard og Helga Fredberg Hassing - menige med-
lemmer. Peter Slot fortsætter som suppleant. Vi vil her gerne sige Poul en stor tak for hans 
tid som formand, og vi er meget glade for, at han fortsætter i bestyrelsen - fortsat som 
bookeransvarlig. 
 
Under eventuelt kom der mange forslag til fremtidige koncerter. Poul noterede de indkom-
ne forslag, og bestyrelsen vil hermed gerne opfordre alle de medlemmer, der sidder med 
musikønsker, til at sende os en mail: kulturmoellen@baelum.dk – men man kan også finde 
os på Facebook, så vil vi undersøge, om der er mulighed for at opfylde ønsket. Mange ting 
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skal nemlig flaske sig, når vi ønsker os bestemte kunstnere. Ofte er de meget kendte 
kunstnere for dyre til vores lille forening, de er måske ikke på turné i de tidsrum, vi har mu-
lighed for at leje pavillonen og meget mere. Men Poul som booker gør et kæmpe arbejde 
for at skaffe os de gode spændende navne. 
 
Efter konstitueringen meddelte vores kasserer Dorte, at det bliver hendes sidste sæson i 
KulturMøllens bestyrelse. Efter 12 år har Dorte besluttet, at det ved næste års generalfor-
samling er tid til andre aktiviteter i hendes liv – en trist besked, som bestyrelsen naturligvis 
respekterer. Dorte har været, og er stadig, et kæmpe aktiv for vores forening og med så 
mange års erfaring bliver hun svær at erstatte. Når vi allerede nu fortæller jer om hendes 
afgang, er det i håb om, at der blandt jer medlemmer sidder én - eller I kender én - med lyst 
og energi til at gå ind i bestyrelsesarbejdet – måske allerede nu komme med på sidelinien 
med mulighed for grundig oplæring. 
 
Hermed de lovede omtaler af forårets koncerter: 
 
Lørdag den 2. marts kl. 20.00 

Billy Cross Band 
   

Billy Cross behøver i virkeligheden ikke så meget in-
troduktion. Gennem de sidste 30 år har han været en 
fast forankret del af den danske rockscene. Manden 
med det karakteristiske sølvhår har spillet med Bob 
Dylan, Bjørn Afzelius, Link Wray og mange flere. Han 
er kendt af de fleste her hjemme for sit samarbejde 
med bl.a. Delta Cross Band. KulturMøllen har tidligere 
haft fornøjelsen af hans besøg – første gang tilbage i 
2003, hvor han spillede sammen med Schack og 
Ostermann, og i 2006 sammen med Everybody`s  Tal-
king. 
 

 
Med afsæt i hjertet og i sine amerikanske musikalske rødder inviterer Billy os denne gang 
indenfor til musikalsk legestue sammen med sine 3 legekammerater; Aske Jacoby, Henrik 
Askov og Flemming Ostermann. Flemming spiller den ondeste og tungeste bas og ligger, - 
sammen med den noget yngre, men absolut velspillende trommeslager Henrik - en god og 
solid bund. Tilsammen udgør de funktionen som dobbeltklæbende gaffatape, når drengerø-
vene – alias Billy og Aske ”sparker dæk”. 
 
I en tid, hvor de fleste kunstnere konstant skal genopfinde sig selv, er det en stor glæde at 
blive mindet om, hvor vigtigt det er at bevare sin integritet. Billy Cross har overlevet over tre 
årtier i branchen, fordi han er tro mod sig selv og sit publikum og med sin seneste CD ”The 
dreams hasn`t changed” har han endnu engang markeret sig som en solid sangskriver og 
formidabel guitarist og sanger. 
 
Billy Cross lyder ganske enkelt bedre end nogensinde! 
 
Aftenens koncert byder på god traditionel amerikansk rock `n roll og blues rock i Billy Cross 
stil: masser af fed guitar og høj energi. Hits fra Delta Cross Band og udvalgte numre fra Bil-
ly`s 3 solo CD-er. 
 
Men kom selv i skoven og oplev ham og hans band – der er garanti for en god musikalsk 
oplevelse. 
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Billetter kan købes online: 

 på www.himmerlandsbilletten.dk  

 på www.billetto.dk/billycross 

Eller 

 I en af Spar Nords mange afdelinger.  

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

Alle dele senest den 2. marts 2013.  
 
Koncertbilletter koster kr. 200,00 (medlemspris kr. 175,00 – 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. Billetter kan købes ved samtidig køb af kon-

certbillet online via Himmerlandsbilletten eller Billetto, se ovenfor. 
 
Eller 
 

 i en af Spar Nord Banks mange afdelinger  

 ved at sende en mail til kulturmoellen@baelum.dk med oplysning om det ønskede 

antal 

alle dele senest den 28. februar 2013. Menuen offentliggøres senere. 
 
 
 
Lørdag den 6. april 2013 kl. 20.00 

Tørfisk 
 
To gange tidligere, har disse gæve vestjyder gæstet den gamle pavillion. Begge gange for 
fuldt hus og glade og tilfredse koncert-
gæster. 
 
De synger, spiller og underholder, så det 
er en fryd – med typisk vestjysk charme 
som ikke er til at stå for – og er en sten-
sikker succes med deres lytteværdige, 
morsomme og exceptionelle repertoire. 
Samtidig er TØRFISK drengene dygtige 
musikere, som forstår at udnytte musik-
ken sammen med deres helt stærke 
side: de karakteristiske, vestjyske, for-
blæste mandestemmer. 
 

Obs: Vi linker til  
begge dele på  

kulturmoellen.dk 
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TØRFISK`s skæve, finurlige og vedkommende tekster afslører masser af fin sans for tilvæ-
relsens sjove sider, kombineret med friske melodier og udadvendt optræden er underhold-
ningen på topplan. Naturlig charme, humor og ægthed er TØRFISK i en nøddeskal. 
 
Med masser af erfaring fra den danske musik scene, og med 16 CD`er og 2 DVD udgivel-
ser i ”nettet” har TØRFISK stadig stor energi, spilleglæde og et gevaldigt glimt i øjet og vel 
at mærke med den samme besætning, som da det hele startede tilbage i 1981. 
 
Der er lagt op til både fest og ballade, når TØRFISK indtager scenen i Bælum skovpavil-
lon. 
 
Billetter kan købes online: 
 

 på www.himmerlandsbilletten.dk  

 på www.billetto.dk/toerfisk 

Eller 

 I en af Spar Nords mange afdelinger.  

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

  
Alle dele senest den 6. april 2013.  
 
Koncertbilletter koster kr. 250,00 (medlemspris kr. 225,00 – rabatten refunderes ved kon-
certen). 
 
Koncertmiddag koster kr. 140,00 – og leveres traditionen tro fra Rebildhus – altid spæn-
dende og velsmagende retter, der indtages i de hyggelige tilstødende lokaler til koncertsa-
len. Middagen serveres kl. 18.00. 
 
Billetsalget er i gang. Billetter kan købes ved samtidig køb af kon-
certbillet online via Himmerlandsbilletten eller Billetto, se ovenfor. 
  
eller 

 i en af Spar Nord Banks mange afdelinger  

 ved at sende en mail til kulturmoellen@baelum.dk med op-

lysning om det ønskede antal 

 
alle dele senest den 4. april 2013. Menuen offentliggøres senere. 
 
  

Obs: Vi linker til  
begge dele på  

kulturmoellen.dk 
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Torsdag den 30. maj 2013 kl. 20.00 

Sing Sing Sing 
 

Sing Sing Sing består af: 
 
Ivan Pedersen 
Nina Forsberg 
Sascha Dupont 
Søren Jacobsen 
Alex Nyborg Madsen 
 
Sing Sing Sing er et møde mellem 
fem mennesker med tilsammen 
mere end 100 års erfaring i musik-
kens tjeneste. De har toppet den 
hjemlige hitliste, haft international 
succes, stået i skyggen af andre 
stjerner, skrabet bunden, lavet tv 
shows, formidlet andres musik, gå-

et i brechen for kolleger, oplevet drømme opfyldt og gnavet sig igennem store skuffelser. 
Hele tiden drevet af kærligheden til musik. 
 
Medlemmerne er hver for sig kendt af de fleste danskere og behøver ingen nærmere intro-
duktion, men det er nok de færreste, der havde forestillet sig disse navne i samme band. 
Det havde de heller ikke selv, men i løbet af nogle uforpligtende møder og telefonsamtaler 
var samarbejdet en realitet. Med fire forsangere kunne man sagtens foranlediges til at fore-
stille sig a cappella sang, gospel eller Manhattan Transfer Jam; men det er ikke tilfældet. 
 
Sing Sing Sing er ikke en vokalgruppe, men fem personligheder der bakker hinanden op i 
et akustisk univers af guitarer, keyboards, og ting der kan rystes, rasles og slås på. Og så 
er der historierne….. 100 års samlede erfaringer fra alle typer af scener, omklædningsrum 
og backstagefaciliteter garanterer hyggeligt og humoristisk selskab både på scenen og 
foran den. 
 
Billetter kan købes online: 

 på www.himmerlandsbilletten.dk  

 på www.billetto.dk/singsingsing 

Eller 

 I en af Spar Nords mange afdelinger.  

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

Alle dele senest den 30. maj.  
 
Koncertbilletter koster kr. 200,00 (medlemspris kr. 175,00 – 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 serve-
res kl. 18.00. 
 
 

Obs: Vi linker til  
begge dele på  

kulturmoellen.dk 
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Billetsalget er i gang. Billetter kan købes ved samtidig køb af koncertbillet online via Him-
merlandsbilletten eller Billetto, se ovenfor. 
 
Eller 
 

 i en af Spar Nord Banks mange afdelinger  

 ved at sende en mail til kulturmoellen@baelum.dk med oplysning om det ønskede 

antal 

alle dele senest den 28. maj 2013. Menuen offentliggøres senere. 
 
Besøg vores hjemmeside www.kulturmoellen.dk, hvor du kan læse om medlemsfordele, 
kommende arrangementer og deltage i konkurrencer om gratis koncertbilletter og sidst, 
men ikke mindst – bestille billetter. 
 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen for KulturMøllen Bælum 

 

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