
Foreningen Sulelængens Venner – Nyhedsbrev september 2021 
Dette Nyhedsbrev mailes kun til medlemmer af foreningen ”Sulelængens Venner” - Tak til de 176 personer, som 

pr. nu har betalt kontingent for 2021. Betragt modtagelse af vore nyhedsbreve som jeres ”medlemsbevis” 

 
 

 
 

BLUES I BAKKERNE PÅ LØRDAG.  
Vi har travlt med at forberede Blues i Bakkerne (4. september). Vi glæder os til 

godt vejr og festlig stemning, kreeret af fire gode Bluesbands: Working Mojo 

og HP Lange Big Gumbo (som begge også var her i 2020) og BlueDeal samt 

JB And The Hüggeli, som alle tilmeldte også kan glæde sig til at opleve her i 

Magtenbølle for første gang. Vi har her til morgen sendt praktisk info ud til de 

165 tilmeldte. 

 

Interesserede kan finde mere om arrangementet, der afholdes for tredje år i træk 

som gratis’festival’ på www.sulelaengen.dk  

 

MUSIK & BRUNCH LØRDAG DEN 11. SEPTEMBER KL. 11-13 med 

Magnifik Duo, som vil tage os med på en musikalsk rejse til 

Balkanlandene, hvor de jødiske musikere og sigøjnerne også har 

præget den traditionelle Balkan musik. Magnifik Duo består af Stine 

Jensen (violin) og Hans Thygesen (guitar). Oplev også den altid 

lækre brunch, som Ingrid og de øvrige frivillige kreerer.  

Som altid: kun 150 kr. incl. brunch og underholdning. (200 kr. for 

ikke-medlemmer af foreningen Sulelængens Venner) 
 

 

 

 
”INTIMSCENE” MED CLAUDE BOURBON TORSDAG DEN 23. 
SEP. KL. 19:00 (Rigtig fine og flotte anmeldelser – find dem på 

https://www.sulelaengen.dk/kommende-arrangementer/ ) 

Claude Bourbon tilbød i 2019 at underholde i Sulelængen med 
guitar og sang. Coronaen skabte lidt bøvl, men nu kan vi endelig 
præsentere ham. Entréen er 100 kr. for medlemmer af foreningen 
”Sulelængens Venner”. Ikke-medlemmer 150 kr. (Man kan tilkøbe 
en god sandwich (50 kr.), som serveres kl. 18:30). Øl/vin/vand til fair 
priser 

  
Sæsonens sidste Musik & Bruncharrangement er lørdag den 2. oktober – sæt kryds i kalenderen! 

GØR SULELÆNGEN I MAGTENBØLLE EN STOR TJENESTE: KLIK IND PÅ VORES HJEMMESIDE  

https://www.sulelaengen.dk/ - så kommer vi længere op i googles ’søgehierarki’ 

- og følg os også meget gerne på Facebook: ”Sulelængen i Magtenbølle”:  

https://www.facebook.com/magtenboelle.dk 

 

Sulelængen i Magtenbølle er støttet som koncertarrangør af Statens Kunstfond 
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