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Yderligere nedlukning.
Hvis du havde glædet dig til at kunne genoptage din aktivitet i Kulturhuset
mandag 18. januar, må vi desværre skuffe dig. Myndighedernes seneste
udmelding om corona-situationen, betyder nemlig, at de restriktioner, der
var gældende til 17. januar 2021, nu er forlænget med yderligere 3 uger.
Det betyder, at Kulturhusets lokaler ikke må være tilgængelige for
brugerne før tidligst 8. februar 2021.
Hvorvidt vi så kan komme i gang der, må tiden vise. Det er nok for tidligt
at glæde sig, for de seneste måneders erfaringer viser jo, at smittesituationen stadig er kritisk, så yderligere forlængelser kan sagtens tænkes.
I de følgende Nyhedsbreve, på Facebook og www.munkebo.dk vil vi løbende orientere om,
hvornår en genåbning kan finde sted.

Repræsentantskabsmøde.
Det årlige Repræsentantskabsmøde i Kulturhuset skal efter
vedtægterne afholdes i første kvartal. Som tiderne er kan det
blive nødvendigt at udsætte mødet.
Vi håber naturligvis stadig på et mirakel, så det kan blive muligt at holde mødet i marts, men skulle en udsættelse komme
på tale, vil der blive fundet en ny dato hurtigst muligt, efter at
forsamlingsreglerne igen tillader det.

Aflysning af koncert.
Håbet om at kunne afholde koncerten 23. januar med Busborg, Balle og Bøje,
brast med myndighedernes seneste udmelding.
Undtagelsen i restriktionerne, der gjorde det muligt af samles flere end 10
personer til f.eks. teater, koncerter o.l., blev nemlig slettet.
MusikOasen har talt med orkestret, og der var blev enighed om at flytte koncerten til lørdag 15. maj i stedet for.
Normalt foregår sæsonens sidste arrangement jo fredag aften med spisning
før koncerten, men for ikke at sætte forventningerne for højt, kommer det altså til at foregå som
en normal lørdagskoncert.
Foreløbig tror MusikOasen på, at koncerten 20. marts 2021 med Elsborg/Maribo og Lynge stadig
kan afholdes, og håber på publikums forståelse - det er svært at planlægge noget i denne tid.

For præcis et år siden ...
I disse triste tider, hvor Nytårskur og alle mulige andre
sammenkomster bliver aflyst på stribe, kan det måske
være lidt hyggeligt at tænke
tilbage på 17. januar 2020,
hvor Nytårskuren blev afholdt.
Vi glæder os til det bliver hverdag igen ...
Tilmeld dig Nyhedsbrevet på: munkebokulturhus@mail.dk .

