Mød op til de næste
”Åben Scene”, som
er:

MUNKEBO KULTURHUS
Troels Allé 4, 5330 Munkebo

Hyggelig
afslutning
på Åben
Scene før
sommerferien

28. Marts
25. April
27. Juni
26. September
31. Oktober
28. November
19. December

Holder

Åben Scene
Den sidste torsdag i hver
måned undtagen juli og
august
Kun

5,- kr.

pr. gang

for brug af Kulturhusets inventar.

Vi inviterer enhver — ung
som ældre — der spiller et
instrument, synger, eller
blot gerne vil høre lidt
musik, til at være med i et
musikalsk værksted/cafe´.
Det kan være, at du ikke er
i band sammenhæng, men
gerne vil spille eller synge
sammen med andre.

De unge er også meget
velkommen, som her på
guitar.
Mødested:

Salen i Munkebo
Kulturhus, Troels Allé 4.

Tid:

Sidste torsdag i hver
måned Kl 19.30
(Minus juli og august)

Du skal selv n
medbringe
dit instrument.
Kulturhuset råder dog over
et trommesæt, en guitar og
et klaver, som må benyttes.

Alle er Velkommen —
både som alm. publikum
og som danseglad.

Så er der blues på
programmet
4 af de trofaste deltagere

Er der noget du er i tvivl om,
eller vil vide, ring til
Erik: 26 41 84 05.
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