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Kære medlemmer af Kulturmøllen! 
 
Først og fremmest skal lyde et Godt Nytår fra os i bestyrelsen – og det med stor tak for 
jeres medvirken til, at vi har haft nogle fornøjelige koncerter i Skovpavillonen i løbet af året 
2010! 
 
Nytåret er tiden for at gøre status - også for Kult urmøllen: 
 
Koncerterne var rent deltagermæssigt lidt op og ned – vi lagde ud med få koncertgæster til 
Rasmus Lyberth , som dog viste sig at blive en meget flot og bevægende koncert, som af 
flere trofaste gæster fik betegnelsen – den hidtil bedste!!  
 
Sascha Dupont  var besøgt med et halv-fyldt lokale, men alle fremmødte nød den smukke 
velklingende stemme, der sang gode gamle og også nye numre fra hendes repertoire.  
 
Så kom Tørfisk til en propfyldt Skovpavillon (så mange som vi nu må være), og de levere-
de skøn humor og mange sange, vi alle kunne synge med på – så stemningen var i top!  
 
Sko/Torp havde flere af os i bestyrelsen forventet ville sælge fuldt hus – men desværre! Vi, 
der mødte op, fik imidlertid en fantastisk oplevelse, de leverede numre fra ”Heartland”- al-
bummet, der udkom først på året – heldigvis lidt i samme stil, som de plejer!  – og med ple-
jer mener vi de gamle kendte numre, som vi heldigvis fik mulighed for at synge med på - 
dejligt.  
 
Keld Heick & Time Machine ramlede sammen med BSI’s jubilæum, og i tillæg fik vi ikke 
pressemeddelelsen med i aviserne, som ellers kunne have forklaret lidt mere om den fede 
gamle rock , som koncerten indeholdte � - dette blot et forsøg på at forklare det meget lille 
forsalg af billetter, som resulterede i, at bestyrelsen besluttede sig for at tilbyde gratis billet-
ter til Kulturmøllens medlemmer, simpelthen for at få fyldt lokalet op til en god stemning! Vi 
var glade for, at mange af jer tog imod tilbuddet, men der kunne have været dobbelt så 
mange!  
 
Men når enden er god er alting godt……..  for det lykkedes pludselig at få Poul Krebs  til 
koncert hos os den 25. november, og det gik så hurtigt med salget af denne koncert, at det 
var en fornøjelse – håber dog ikke at alt for mange af jer trofaste medlemmer gik forgæves! 
Der blev skrevet venteliste op, og pga. vinteren, som pludselig kom over os, fik vi faktisk 
taget ventelisten i brug – så på trods af snemasserne kunne vi i Kulturmøllen melde fuldt 
hus – dejligt. Det var en fantastisk koncert – meget stemningsfyldt med en meget veloplagt 
Poul Krebs, der gav os indsigt i den person, der er bag de velskrevne sangtekster, der hen-
satte os tankefyldte og selverkendende – for ramte ordene os ikke i den ene sang, så gjor-
de de det sikkert i den næste! Imponerende hvordan én musiker med blot en guitar og ikke 
at forglemme en ”håndfri mundharmonika” kan tryllebinde et publikum i den grad. En herlig 
koncert! 
  
6 koncerter  blev det til i året 2010 – et meget bredt repertoire, hvorved vi i bestyrelsen hå-
ber at have opfyldt så mange af vores medlemmers ønsker som muligt!  
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Og så er vi fremme ved 2011. Der kommer et medlemsbrev efter generalforsamlingen
en fyldigere beskrivelse af koncerterne
programmet. Vi starter op med
villonen, nemlig irsk folke musik
iblandt) besøger os lørdag den 
en ”gammel” kending på progra
lemmer, Ester Brohus, der sagtens tåler et genhør 
pertoiret! Koncerten er lørdag den 
 
Til det endelige formål med denne skrivelse, nemli
ralforsamling , der afholdes tirsdag d. 
Dagsorden er ifølge vedtægterne, med forslag fra bestyrelsen om at ændre navn
eningen Kulturmøllen Bælum
forslag er velkomne på kulturmoellen@baelum.dk.
ønsker genvalg, men ikke desto mindre ønsker vi
generalforsamlingen og giver t
fremover - derfor 
 
Vel mødt til generalforsamlingen og 
lum! 
 
Venlig hilsen 
Bestyrelsen 
Kulturmøllen Bælum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Får du dette brev med post, er det fordi, vi ikke har en gyldig mailadresse på dig. Det er en 
stor hjælp for os at kunne sende beskeder og brev pr. mail, nogle informationer kan vi kun 
nå at give pr. mail. Du kan se
brevene den vej fremover. 
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en fyldigere beskrivelse af koncerterne, men vi vil da lige fortælle lidt om de

ter op med, hvad vi mener passer allerbedst til omgivelserne i Sko
musik  med bandet Tradish. Et tre-mands

den 26. marts,  og vi håber på en super koncert. Desuden har vi 
grammet, som vi ved, er blandt ønskerne hos jer
sagtens tåler et genhør – hun har altid spændende 

ten er lørdag den 16. april!  Billetsalget til begge koncerter er åbnet.

Til det endelige formål med denne skrivelse, nemlig indkaldelse til vores 
irsdag d. 25. januar 2011 kl. 19.30 p å Lindevej 5 i Bælum

ge vedtægterne, med forslag fra bestyrelsen om at ændre navn
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