
JULI 2022 – SØNDAGSMATINÉER – Entré (incl. kaffe, kage og underholdning) ved alle julis søn-

dagsmatinéer: 100 kr. for medlemmer af foreningen Sulelængens Venner; 150 kr. for ikke-medlemmer 

3. JULI KL. 15:00 

 

Ved søndagsmatinéen den 3. juli kl. 15 underholder Fromseier-

Hockings, en særdeles velspillende duo, som de aktive folk bag 

Sulelængen i Magtenbølle er rigtig glade for at kunne præsen-

tere igen i år. I 2021 underholdt Fromseier-Hockings ved et 

velbesøgt Musik & Brunch-arrangement. 

Ditte Fromseier og Sigurd Hockings kommer fra den lille 

fynske landsby Øksendrup hvor de også driver en økologisk 

æbleplantage og et cideri. Deres smukke melodier og sange er 

inspireret af deres omgivelser og folkene i dem. Stemmer og 

instrumenter blandes i et personligt univers med masser af 

groove og koncerten er bundet sammen af finurlige historier 

om musikken. GLÆD JER! 

10. JULI KL. 15:00 
Lindholm og Schønemann. Ditte Lindholms drivkraft er 

glæden ved at bruge sin dybe rock-mama stemme til at formidle 

musikken med indlevelse, hjerte og dybde. Sammen med Jans 

suveræne guitarspil og spændende andenstemmer spænder de 

over genrer fra folkrock over country til gospel og motown. De 

har også originale sange på repertoiret. Ditte skriver egne 

sange, men synger også Jans og andre singer/songwriters på 

engelsk og dansk. 

 

24. JULI KL. 15 

 

Franck White og Christian Frank spiller ikke blues,- de er 

”The Blues”!! Det er man ikke i tvivl om, når man oplever dem 

til en koncert og hører deres fortolkninger af de gamle blues klas-

sikere af bl.a. Ray Charles og Muddy Waters. Duoen har spillet 

sammen siden 1993!! Det kan høres, både i musikken og på de 

finurlige fortællinger mellem numrene. 

  

13. august kl. 11-13: Musik & Brunch med det 15-årige canadiske violintalent Irish Millie   

  

14. august kl. 14-17: ”Irish Day(s)” – Dobbeltkoncert med Irish Millie og Denis McLaughlin Band 

18. august kl. 18:30: Aftenarrangement med tapas og LSMR Duo 

Entrépriser mv., se www.sulelaengen.dk – og husk: Tilmelding er nødvendig til alle vore arrangementer.  

  

Sulelængen i Magtenbølle, Magtenbøllevej 94, 5492 Vissenbjerg 

www.sulelaengen.dk 

https://www.irishmillie.ca/
https://www.jensholgersen.dk/denis-mc-laughlin-pia-nygaard-jens-holgersen/
https://lsmr.dk/
http://www.sulelaengen.dk/
http://www.sulelaengen.dk/

