Det er kun til ære for fotografen, at Jesper Bahne, mf, formand for Munkebo Bakkes Venner,
har armene nede i det øjeblik, hvor billedet blev taget. Han flankeres af Hans Luunbjerg (V),
formand for Kultur- og Fritidsudvalget og Christian Barding, chef for Kultur, Fritid og Faciliteter.
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Det er en begejstret formand for Munkebo Bakkes Venner,
Jesper Bahne, der sammen med Hans Luunbjerg, formand
for Kultur og fritidsudvalget, og direktør Christian Barding,
chef for Kultur, Fritid og Faciliteter kan fortælle, at Den
Kongelig Opera og sommerballet kommer til Munkebo Bakke
den 23. maj til en open air forestilling.
– Vi deltager jo i Kulturregion Fyn i et samarbejde med ni andre fynske kommuner. Her har vi
gjort opmærksom op på, at vi naturligvis gerne vil tage imod nogle af de store kulturelle
begivenheder, når lejligheden byder sig, fortæller Hans Luunbjerg formand for Kultur- og
Fritidsudvalget under byrådet.
Chancen bød sig nu, og vi er naturligvis glade for, at Den kongelige Opera og ballet skal
optræde på Munkebo Bakke, hvor de får fantastiske rammer for deres forestilling. Det er
ganske givet noget, der vil trække publikum til langvejs fra.
– Det kan lade sig gøre i kraft af et stærkt samarbejde mellem kommunen og frivillige kræfter,
blandt andet i Munkebo Bakkes Venner, siger Christian Barding, chef for Kultur, Fritid og
Faciliteter i Kerteminde Kommune.
Turnéchef Annette Berner udtaler: – at turnere rundt i Danmark om sommeren har stor
betydning for os som Nationalscene, da vi kan nå et publikum, som måske aldrig har været i
Det Kongelige Teater. Sammen med de lokale kræfter, som er altafgørende for os, giver vi et
unikt indblik i, hvad Det Kongelige Teater optræder med i teatret.
Endnu er det ikke offentliggjort, hvilken forestilling operaen vil optræde med.

Bakkens Venner er klar til at hjælpe
En del af de frivillige kræfter skal komme fra foreningen Munkebo Bakkes Venner og her er
formand Jesper Bahne meget indstillet på at hjælpe.
– Jeg har svært ved at få armene ned efter at jeg hørte, at Den kongelige Opera og ballet
kommer til bakken, siger han.
– Selvfølgelig vil vi hjælpe! Det passer fantastisk ind i det, vi gerne vil med Munkebo Bakke.
– Vi har her et fantastisk område, hvor der skal være oplevelser med kvalitet, og Munkebo
Bakke skal være et samlingssted for hele kommunen. Et arrangement, som det vi får nu, med
operaen kan i mine øjne netop være med til at binde kommunen sammen.
– På Sjælland har de tårnet ved Gisselfeld. Det koster kr. 150 pr. person at komme op i tårnet,
og når du er oppe kan du først og fremmest se skov. De havde sidste år 370.000 besøgende.
Prøv at sammenligne med tårnet på Munkebo Bakke. Her får du den smukkeste udsigt!

