Foreningen ”Sulelængens Venner” – Nyhedsbrev til medlemmerne juli 2018
Dette Nyhedsbrev er dit ”medlemsbevis”. Nyhedsbrevet mailes kun til medlemmer af foreningen ”Sulelængens
Venner”. Alle nyhedsbreve lægges dog også op på hjemmesiden http://www.magtenboelle.dk/nyhedsbreve/

Sulelængen i Magtenbølle forsøger sig med to arrangementer i juli måned. Som noget nyt
prøver vi, om vi kan trække et publikum til Sulelængen i sommerferiemåneden. Arrangementerne er tænkt at
skulle være for de mennesker, som ikke ferierer i udlandet, og som eventuelt har besøgende (familie, venner
mv.) derhjemme. Desuden samarbejder vi med blandt andet Vissenbjerg Storkro, således at gæster dér får flest
mulige opevelsesmuligheder i Assens Kommune.

”Musikalsk Fællesskab” mandag den 2. juli kl. 19:00: Den svensk-danske kvintet Sun Day Karma underholder. Vi starter med en sandwich og et glas vin/øl/vand kl. 19. Så spar aftensmaden hjemmefra.
Entré 150 kr., incl. en sandwich + et glas vin/øl.

OBS! Kun ganske få pladser tilbage! Hurtig tilmelding nødvendig…

Cubanske Duo Cofradia mandag den 16. juli kl. 19:00. Det cubanske ægtepar Lia Llorente og Pachi Ruiz
underholder for fjerde gang i Sulelængen i Magtenbølle. (Sidste år måtte vi lave en ekstrakoncert for at
tilgodese alle interesserede). Vi starter med en sandwich og et glas vin/øl/vand kl. 19. Så spar aftensmaden
hjemmefra.
Entré 150 kr., incl. en sandwich + et glas vin/øl.

Eftersommer og efterårs Musik & Bruncharrangementer:
Musik & Brunch lørdag den 11. august kl. 11-13. Braoinín Band underholder
Musik & Brunch lørdag den 8. september kl. 11-13. Louise Støjberg (”Årets Folkemusiksanger” 2017) og
Martin Rauff underholder
Musik & Brunch lørdag den 6. oktober kl. 11-13. Skotske Calum Stewart underholder i sin trio.
Entré incl. brunch: kr. 150 for medlemmer af foreningen ”Sulelængens Venner”. Ikke-medlemmer 200 kr.
Vi tager imod tilmeldinger, og registrerer løbende alle tilmeldinger

Husk også de familievenlige arrangementer: ”Musik & Farver i Landskabet” søndag den 16. sept. kl. 13
og
Æblefestival i Magtenbølle: lørdag den 20. oktober kl. 11-15. Tag børn og børnebørn med!

Sulelængen i Magtenbølle, e-mail: magtenboelle@gmail.com – mobil 2961 5859 (Jørgen Bjerring), 3025 2794 (Ingrid
Henriksen)

