Sulelængens Venner – Nyhedsbrev april 2017
1. Udsolgte arrangementer. Til sæsonens første Musik & Bruncharrangement (22. april) måtte vi melde alt udsolgt tre uger før afholdelse. Og til vort særarrangement, ”Italiensk-aften” (5. maj) har vi også meldt alt udsolgt
fire uger før arrangementet. Kort sagt: Vores sæson er startet forrygende, og vi anbefaler hermed vore søde
medlemmer, at I tilmelder jer tidligst muligt til arrangementerne. Det gør særligt ondt på os at skulle afvise
medlemmer, som med kontingentindbetalinger har valgt at støtte vore aktiviteter her. Derfor vil I få vore tilbud nogle dage før de sendes til offentligheden og de personer, som i øvrigt modtager indbydelser fra os.
2. Musik & Brunch lørdag den 20. maj kl. 11-13. Den svenske kvartet ”Kongero” synger a cappella den 20. maj.
Det gør de fantastisk godt – kom og hør! Prisen er som sædvanlig 150 kr. incl. brunch og musik for medlemmer
af foreningen ”Sulelængens Venner”, medens ikke-medlemmer skal betale 200 kr. – vi holder løbende øje med
indbetalinger på foreningskontoen 6880-1082667; så blot man skriver ”20. maj”, eller ”Kongero” eller
lignende, så kommer man på tilmeldingslisten. Pr. nu (1½ måned før arrangementet) er der ”kun” tilmeldt 13
personer; men som nævnt kan det pludselig gå stærkt med tilmeldingerne, når vi mailer ud til alle, og der
kommer lidt omtale i lokalaviserne
3. ”Frie Kulturmidler” i Assens Kommune. Assens Kommunes Kulturudvalg støtter ”Sulelængens Venner” i et
nyt initiativ, som vi har taget: ”Mur-malerier i Assens Kommune”. Vi forventer at få besøg i juni måned af en
anerkendt australsk kunstner, Mike Makatron. (Ingrid Henriksen og Jørgen Bjerring lærte Mike Makatron at
kende under et besøg i Australien i januar-februar i år). Han forventes at skulle lave minimum tre større murmalerier i Assens Kommune i juni eller juli i år, ligesom han også skal lave nogle mindre arbejder med skolebørn
eller nogle unge ”kunstnerspirer”.
Har du ideer til steder i Assens Kommune, som Mike Makatron kan udsmykke i juni måned, så giv os et praj,
tak. OBS! Vi forventer, at ejerne af de pågældende steder (minimum 10 kvm. mur ude eller inde) skal betale for
værkerne (ca. 5.000 kr./stk.) til materialer (maling, stillads mv.)
4. Øvrige arrangementer i forsommeren i Sulelængen. Vi har planer om yderligere arrangementer i Sulelængen
i forsommeren. Det drejer sig bl.a. om en aften med vinsmagning, et foredrag om Australien, og formentlig et
par samspis-aftener. I får nærmere besked, når indhold og datoer er på plads.
Og husk: Har du en idé til dit eget ”almennyttige arrangement”, hvor Sulelængen vil være velegnet, så kontakt
os. Så finder vi en løsning på den udfordring – Vi vil have Liv på Landet!
5. Musik & Brunch-arrangementer med endnu ledige pladser
Lørdag den 20 maj kl. 11-13: http://kongero.se/index.php/en/video
Lørdag den 10. juni kl. 11-13: Christian Alvad og Anna Wirsén. Læs om dem hér:
http://www.quedensgaard.dk/index.php/arrangementer/41-intimkoncert-med-christian-alvad-og-annawirsen?date=2017-05-03-20-00

God Påske til alle fra Sulelængen i Magtenbølle – email: magtenboelle@gmail.com – tlf./sms: 2961 5859

