Elsborg/Maribo og Lynge
Lørdag d. 20. Marts 2021
kl. 14.00—16.00

Vides endnu ikke
Fredag d. 14. Maj 2021
kl. 19.30—21.30

Vi holder denne dag åben,
hvis nu vi bliver nødt til at
flytte en af koncerterne
pga. corona eller andet.

ElsborgMaribo og Lynge
taler til Publikums følelser og hjerter
igennem musikken.
Teksterne kan både være lette, poetiske, dybsindige og reflekterende og melodierne spænder over alt fra country
og viser til stille ballader og blues.
De spiller en blanding af egne numre og
sange fra den danske sangskat.
Med westernguitar og sang i skøn forening drages publikum ind i et musikalsk
univers af nostalgi, livsglæde, sorg og
kærlighed.
Helle Lynge tager sig hovedsageligt af
bløde sange som går i hjertet. Genren
er fra country til Anne Linnet.

Hvis vi er så heldige, at alt
falder på plads, vil vi
naturligvis prøve at finde
en god koncert som afslutning på vores 10. sæson.
De der køber partoutbilletter, vil naturligvis
også opnå rabat på billetten til denne aften.

MUNKEBO KULTURHUS
Troels Allé 4, 5330 Munkebo

*

10. SÆSON

2020—2021
19. Sep.:
14. Nov.:
23. Jan.:
20. Mar.:
14. Maj :

Hold da helt ferie
Michael Klinke og Edison
Busborg, Balle og Bøje
Elsborg/Maribo og Lynge
Åbent

________________________________________________________________________________________________________

Alle 4 arrangementer:
700,- kr.
(Spar 60,- kr.)

Billetter kan kun købes på:
kultur-oasen@munkebo-borger.dk

OBS.

eller via tlf. 2742 2843

Vi har kun 50 partout-billetter ialt

og 15 løssalgsbilletter til hver arrangement.
Mød os på:

www.munkebo.dk

Musikgruppen er også på
Billetter á 180- kr.

Hold da helt ferie
Lørdag d. 19. September 2020
kl. 14.00—16.00

Et musikalsk, komisk show, som
handler om det at holde ferie, og
hvor de tre på scenen absolut ikke
er enige om hvordan og hvor en ferie skal holdes - en vil til syden,
den anden vil kun være i Danmark,
og den tredie....ja, han er lidt vægelsindet - for nu at sige det
mildt :-)
I en række potpourrier kommer
man vidt omkring i verden med fuld
fart.
Fra to lumre ældre mænds tur til
Thailand til en tysk bierfest med
lederhosen og alt hvad dertil hører.
Musikalsk kommer man også igennem et væld af kendte sange lige
fra Liva Weel over Peter Belli og
Shubidua til Admiralens Vise, Mandalay og rock'n roll og meget mere.
Billetter á 200- kr.

Michael Klinke og
Edisons
Lørdag d. 14. November 2020
kl. 14.00—16.00

EDISONS er et af landets mest rutinerede 50/60’er country/blues bands
og garanterer musikalsk topunderholdning med instrumentale præstationer i særklasse og dertil en portion
humørsmittende spilleglæde!
De populære københavnere leverer
forrygende fortolkninger af hits fra
eks. Elvis Presley, Bob Dylan, Johnny
Cash, Buddy Holly, Everly Brothers,
Ricky Nelson og mange flere – og egne
musikalsk beslægtede.
I front står sanger, guitarist og
mundharpefræser Michael Klinke som
i snart tre årtier har turneret med
bandet på spillesteder og ved alle typer arrangementer overalt i landet.

Billetter á 180- kr.

Busborg, Balle og Bøje
Lørdag d. 23. Januar 2021
kl. 14.00—16.00

Henrik Busborg, Torben Balle
og Søren Bøje

hylder som trio den legendariske
Elvis Presley.
Henrik "Elvis" Busborg har to gange
vundet det danske mesterskab i Elvis, og Torben Balle på bas og Søren
Bøje på guitar vil hjælpe til med at
opnå den bedste Elvis-stemning, når
trioen leverer de største hits fra
rockstjernen. Trioen kan opleves
i Munkebo.

Billetter á 200- kr.

