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Så er der atter musik i Kulturhuset.
Omsider er der lagt op til, at de kendte lørdagskoncerter i Kulturhuset kan blive
genoptaget. Første gang
lørdag d. 25. september kl. 14, bliver det den koncert med Elsborg/Maribo, vi skulle have haft i marts, men desværre
måtte udsætte. Så alle der har købt billet er sikret den
koncert.
Med en blanding af både egne numre og kendte danske og
udenlandske sange tilpasser ElsborgMaribo deres kæmpe repertoire, så det passer til tid, sted, lejlighed og publikum.
I Elsborg/Maribos egen musikalske stil fortolkes sange, der
tager fat i livets store emner som kærlighed, livsglæde, sorg,
etc. Teksterne er oftest poetiske, dybsindige og reflekterende
og melodierne spænder over de fleste stilarter.
Her er elskede viser lige fra Benny Andersens danske tekst til 'Bjørnen Vågner', Erik Grips
'Åbent Landskab' til den livsbekræftende 'Livstræet'. I det hele taget nægter ElsborgMaribo at
blive sat i en musikalsk bås, så det ene øjeblik præsenteres publikum for ElsborgMaribos egen
glade, country-inspirerede 'Vandreland', det næste øjeblik en nutidig version af 'Manden på risten' og senere en en stemningsfuld version af Leonard Cohens 'Hallelujah'. Det hele bliver udført med stort nærvær med Mette Elsborgs flotte vokal og Erik Maribos eminente guitarspil.

Program for Lindødag.
Kl. 10.00 Kaffe med rundstykke med ost og rullepølse
Kl. 10.30 Lindø Stuen åbner – hils på kokkene i
det nye køkken
Kl. 12.00 Forloren hare med 1 øl/vand og 1
snaps
Vi er desværre nødsaget til at hæve prisen
til 100 kr.
Tilmelding til Henning senest søndag den
19.9.
Grundet ferierejse bedes tilmeldingen foregå på
mail: gronningen35@live.dk, eller
sms/telefonsvarer: 2460 5272.

Kulturhuset efter corona.
Mange af de velkendte aktiviteter er efterhånden ved at være i gang igen, men der er også nogle af
de kendte, der ikke længere benytter Kulturhusets lokaler og faciliteter.
Til gengæld har vi kunnet sige velkommen til nye aktiviteter, som grupperne ”Modige Mænd” og
”Modige Kvinder”, ligesom der igen foregår stolegymnastik i salen.
Tilmeld dig Nyhedsbrevet på: munkebokulturhus@mail.dk .

