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Kære medlemmer og venner af Kulturforeningen Tinghuset

Efter en lang periode med hel eller delvis nedlukning er vi nu klar til at tage fat på en ny sæson
med spændende aktiviteter i Tinghuset.
For det første, 1000 tak for opbakning via de mange fornyelser og nytegninger af
medlemskaber, det er meget vigtigt for at kunne holde ”butikken kørende”.
Det er herligt at der nu igen for alvor også er gang i møde- og øvelokaler.
Her er en oversigt over de planlagt arrangementer i efterårs sæsonen:

12/8 Koncert med Thomas Kjellerup
Glæd jer til en fantastisk koncert med den kendte trubadur og sangskriver Thomas Kjellerup.
Billetter er allerede til salg hos Rene’s Vin og Grønt.
Læs mere KLIK HER

7/9 Sangaften kl. 19
Vi genoptager de populære sangaftner. Gratis adgang, (Kaffe og kage kr. 20)

16/9 Strik og Drik Kl. 19.
Nybegynder, øvet, ældre, ung, bysbarn eller tilflytter - alle er velkomne! Kom bare med dit
strikke-hækletøj i hånden, og mød andre med samme interesse. I løbet af aftenen vil René fra

Renes Vin & Grønttorv serverer spændende vine, serveret med en lille historie og billeder fra
forskellige steder i verden. Susanne fra Kronborg uld, viser flotte designs og er klar med
inspiration til strikkepindene.

25/9 Kammermusik
Velkommen til en stemningsfuld eftermiddag med iørefaldende musik af bl.a W.A. Mozart og
Benjamin Britten. Kvartetten består af Judith Blauw obo, Yana Deshkova violin, Dunia Ershova
bratch og Matthias Hehrmann cello. Alle er musikere i Aalborg Symfoniorkester. Programmet
indeholder bl.a. Mozart: Obo Quartet i F-dur KV370 (15'). Britten: Phantasy opus 2 (14')
Billetpris: Medlem kun kr 120, ikke medlem kr. 150.

5/10 Sangaften kl. 19
Gratis adgang, (Kaffe og kage kr. 20)

6/10 kl 19 Per Iversen, Christian og Cecilie Wennerlin
Skøn efterårskoncert med sang og musik med intro og fortælling om de forskellige numre, så
vi bliver klogere på musikken.

2/11 Sangaften kl. 19
Gratis adgang, (Kaffe og kage kr. 20)

12/11 kl 19 Michael K
Koncert med den kendte nordjyske musiker og sangskriver Mikael K / Klondyke
Nærmere info kommer på hjemmesiden…

Med venlig hilsen og ønske om en god sommer
Pva bestyrelsen

