
 

 

Billetter á 200,- kr.   
 

                           * 

                                                                    12.  SÆSON 

                      2022—2023 
              24. Sep.:  John Mogensen Tribute 
             12. Nov.:  Toghøj og Bøje 
             21. Jan.:  Musikalsk Kærlighed 
             18. Mar.:  Lasse Helner Trio 
             12. Maj :  Anne Marie Lindegaard 
________________________________________________________________________________________________________               

 Alle 5 arrangementer:   

 900,- kr. 

(Spar 100,-  .)                             

Billetter kan kun købes på: 
musik.oasen@gmail.com    
eller via SMS til 2742 2843 

OBS. Vi har kun 50 partout-billetter ialt 
og 13 løssalgsbilletter til hver arrangement. 

Mød os på: www.munkebo.dk     

 

    Musikgruppen  er også på 
 

 

   

 

    Billetter á 200,- kr.   

Lasse Helner Trio 
Lørdag d. 18. Marts 2023 

kl. 14.00—16.00 

Lasse Helner Trio 
Lasse Helner vil præsentere gamle 
kendinge fra sit bagkatalog. Han bli-
ver bakket op af to af sine faste 
musikere, Kell Dalager på keyboard 
og sang og Thomas Bundgaard på 
guitar og sang. Begge er garvede 
musikere, der i mere end 30 år har 
spillet med et væld af danske og in-
ternationale kunstnere.  
Der er garanteret en eftermiddag 
med høj musikalsk klasse, naturligvis 
krydret med Lasses underfundige 
historier og fynske lune  
 

            MUNKEBO KULTURHUS   

  Troels Allé 4, 5330 Munkebo 

 

Anne Marie Lindegaard  

Fredag d. 12. Maj 2023 
kl. 20.00—21.30 

Anne Marie Lindegaard 

Mødte vi i maj 2022 til en glad ef-
termiddag, og hun lovede at komme 
igen. 

Denne aften åbner hun ”Musik Ca-
feen” med danske og tyske Grand 
Prix Schlager, men medbringer også 
et udvalg af egne numre, der har 
hittet i Danmark og Tyskland. 

Musikalsk ledsager: 
Sten Lindegaard  

http://www.facebook.com/pages/Munkebo-Kulturhus-Musikgruppe/103945986377789


 

John Mogensen Tribute 
Lørdag d. 24. September 2022 

kl. 14.00—16.00 

 

Billetter á  200- kr.   
 

 

Toghøj og Bøje  

Lørdag d. 12. November 2022 
kl. 14.00—16.00 

Mads Toghøj og Søren Bøje 

De to herrer klæder hinanden utroligt 
godt, de er ligesom en enhed når de 
indtager scenen. Repertoiret består 
hovedsageligt af sangene fra Mads 
Toghøjs tre tidligere albums med egne 
sange, men der kommer helt sikkert 
også sange fra det spritnye album 
”Speed it down”. De to har begge en 
stor forkærlighed for rock, blues folk 
og country musikken særligt fra 
50´erne, 60`erne og 70`erne og mon 
ikke de finder en sang eller to fra den 
skuffe også i løbet af koncerten.  

Billetter á  200,- kr.   
 

 

Billetter á  200- kr.   
 

John Mogensen Tribute 

Leverer en folkelig og festlig hyl-
dest til den savnede folkekunstner, 
der gav os sange som: Så længer 
jeg lever, Der er noget galt i Dan-
mark, Fut i fejemøget o.s.v. 
Udover syng-med-garanti, når for-
sanger Brian Arnold og det velop-
lagte orkester, underholder med 
alle de gode hits fra John Mogen-
sens bagkatalog, vil publikum også 
kunne forvente at høre en masse 
anekdoter om John Mogensens liv. 

 

Musikalsk Kærlighed  

Lørdag d. 21. Januar 2023 
kl. 14.00—16.00 

Jeanet & Rune Møller Nielsen 
Kommer med et repertoire som helt sik-
kert vil blive godt modtaget; Danske 
folkekære klassikere samt store film- 
og musicalsange krydret med deres hi-
storie om at finde kærligheden gennem 
sang og musik. Med sig har de pianist 
Lene Rom Frederiksen og masser af 
hits; både til at smile af, knibe en tåre 
til og lidt ind imellem til at synge med 
på.   
Sange fra bl.a. “Mød mig på Cassiopeia, 
Forelsket i København, Sommer i Tyrol, 
Farinelli,  The Sound of Music, My Fair 
Lady, Lyset over Skagen.   


