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birkelundladen
“Stedet hvor alt kan ske”“Stedet hvor alt kan ske”

Halfdanskerne 
18. jan. kl. 19

HP-Lange BIG Gumbo 
23. apr. kl. 13

P. Vesth & K. Rusbjerg  
24. maj kl. 19

Billybobbers 
12. feb. kl. 13

Busborg & Mit Orkester 
3. maj kl. 19

Juleshow m. Klondykes 
3. dec. kl. 13

DNT – Grandprix kavalkade 
4. juni kl. 13

Christensen & Kanne 
26. feb. kl. 13

Vibeke mit die  
ganze molevitten
22. okt. kl. 13

Creedence Tribute 
12. nov. kl. 13

Doghouse Cats 
13. aug. kl. 13

Grassolin 
1. nov. kl. 19

Julebanko & Swinging Sisters 
26. nov. kl. 13

Tamra Rosanes m band 
27. aug. kl. 13

The Boss – tribute 
14. maj kl. 13

Sinatra Syndicate 
18. juni kl. 13

Grill & rock 
30. juni kl. 18

FORORD

Vi er vidne til en stadig stigende tilslutning  
til vores arrangementer, og det er rigtigt 
glædeligt. Men det betyder så, at vores 
medlemmer og gæster skal være opmærksom 
på, at vores populære arrangementer meget 
vel kan blive udsolgt inden dagen for 
afholdelsen. Derfor anbefaler vi, at man 
køber sin billet via vores hjemmeside, så 
man er sikker på en plads i Birkelundladen.

I 2023 har vi engageret nogle gengangere, 
men har naturligvis også nye på programmet. 
Vi får blandt andet besøg af Halfdanskerne, 
der starter deres danmarksturné, med at 
fejre 50 året for Svantes Viser. Det må blive 
Svantes lykkelige dag ...

Vi har også flere nye navne som Peter Vesth; 
Frank Sinatra Syndicate; Tamra Rosanes; 
Vibeke mit die ganze molevitten, tyrolermusik 
med lederhosen og året juleshow er med 
Klondykes Christmas Roadshow.

Foreningen holder lukket fra: 1. marts  – 
12. april, og igen fra: 30. aug. – 11. okt. 
ifølge låneaftale på Birkelundgaard.

ARRANGEMENT PROGRAM
2023

BLIV MEDLEM

Alle vores frivillige gør et stort arbejde for at 
afvikle arrangementerne på bedste vis, ikke 
bare på arrangementsdagen, hvor vi typisk 
møder ind kl. 10 på en søndag og går hjem 
efter oprydning omkring kl. 17. Men også 
mellem arrangementerne, er der meget der 
skal laves, af de frivillige hænder. Så vis din 
støtte til foreningen og de frivillige ved at 
blive medlem.

Det årlige medlemskab koster 175 kr. og 
følger kalenderåret. Du opnår en prisfordel 
på udvalgte arrangementer. Se www.akbg.dk 
under fanebladet: Medlemskab, indbetaling 
skal ske på bankkonto: Reg. 2275 konto. 

3492 974 950.

Vi glæder os til at ser jer – Velkommen

Bestyrelsen

blues/jazz

andet

folk

soul

country

rock/pop

The Works 
30. juli kl. 13

Kultur-café 
16. juli kl. 14



Så er de her igen!Så er de her igen!

De fem musikere i Billybobbers sætter 
gang i skørterne og fødderne rocker i takt 
til musikken når de første rock ‘n’ roll 
strofer rammer én.

Bandet er i konstant bevægelse på 
scenen, forsangeren i sine Elvis moves 
og trommeslageren der smider stikkerne 
og i stedet iklæder sig et vaskebræt og 
fingerbøl, samt er guitarist der giver solo 
ovenpå contra bassen.

De indtager Birkelundladen iført 50ér 
tøjstil og brylcreem i håret. Så find 
danseskoene frem og hiv vennerne med!

Medlemsbilletter “købes” også via vores  
hjemmeside. Først til mølle!

Svantes viser behøver næppe nogen 
større introduktion. Men at det er 50 år 
siden, at Benny Andersen og Povl Dissing 
indspillede albummet, kan måske over-
raske lidt. Halfdanskerne fejrer dette ved 
at tage landet rundt i hele jubilæumsåret 
med deres egen live-fortolkning af dette 
legendariske album, der er blevet et af 
dansk visemusiks vigtigste udgivelser.

Halfdanskerne består af tre karismatiske 
og meget forskellige karakterer, som 
tilsammen udgør en yderst under-
holdende enhed. Trioen er med deres 
nærvær, musikalitet og humor de helt 
rigtige til at markere 50-året for Svantes 
viser. De tager udgangspunkt i det originale 
værk, og formidler samtlige sange med 
dyb respekt og masser af fornyelse.

18. jan.  
kl. 19:00

døren åbner 
en time før

12. feb.  
kl. 13:00

døren åbner 
en time før

Mads Westfall:  
vokal, guitar 

Lars Grand:  
vokal, harmonika

Rasmus Vennevold:  
kontrabas

Svantes viser – 50 års jubilæum

medlem: 100 kr. 
ikke-medlem: 175 kr.

folk

medlem: 0 kr. 
ikke-medlem: 175 kr.

rock

Ole Brandstrup: vokal, guitar
Stefan Mouridsen: lead guitar, vokal
Hanse Jensen: saxofon 
Kim Leander: vokal, kontrabas
Michael Pedersen: trommer, vaskebræt

BILLYBOBBILLYBOBBERSBERSBILLYBOBBERSHALFDANSKERNEHALFDANSKERNEHALFDANSKERNE



Gumbo er betegnelsen for en gryderet 
fra de amerikanske sydstater, hvor man 
udover nogle faste ingredienser tilføjer 
det man har lyst til, og det man synes 
passer. Det er netop sådan musikken er 
i Big Gumbo – umiskendelig blues men 
tilsat cajun og Mountain Music, fiddle og 
banjo i tilpassede mængder.

HP Lange har turneret i mere end 30 år, 
og har modtaget flere priser undervejs. 
Bandet har senest udsendt albummet  
I feel fine, der blev rigtig godt modtaget 
af musikanmelderne.

Glæden ved livet, og det til tider hævede 
øjenbryn over det modsatte, er i fokus når 
Christensen & Kanne folkband optræder med 
deres repertoire. Vi skal høre danske sange som 
serveres med et glimt i øjet og muntre anekdoter. 
De fire herrer spiller derudover også enkelte sange 
fra Jens Christensens bagkatalog med engelske, 
irske og amerikanske folkesange. En eftermiddag 
hvor vi kalder på smilet, latteren, hyggen og glæden 
ved livet.

26. feb.  
kl. 13:00

døren åbner en time før

23. april  
kl. 13:00

døren åbner en time før

medlem: 75 kr. 
ikke-medlem: 150 kr.

folk

medlem: 100 kr. medlem: 100 kr. 
ikke-medlem: 175 kr.ikke-medlem: 175 kr.

blues

HP-LANGE BIG GUMBO

CHRISTENSEN  
 & KANNE  
  FOLKBAND

Jens G. Christensen:  
vokal, guitar 

Axel Kanne: vokal, guitar,  
dobro, ukulele 

Ole Pettersson: vokal, guitar, 
mandolin, oktavmandolin 

Ole Holst Andersen:  
vokal, bas

Hans Peter Lange: vokal, guitar, banjo
Jens Kristian Dam Pedersen: trommer
Dave Stevens: bas
Niels Bonefaas: fiddle og banjo

HP-LANGE BIG GUMBOEn musikalsk gryderet



3. maj  
kl. 19:00

døren åbner 
en time før

14. maj  
kl. 13:00

døren åbner 
en time før

Peter Busborg som vi også kender fra 
Things We Do For Love trioen har meget 
mere at byde på. Derfor har vi sat en aften 
af, hvor du vil høre om den perlerække  
af numre han har skrevet. Det er Peters 
egne udgivelser og om de mange sange 
han her leveret til den danske musikscene 
over 3 årtier. Det er sange skrevet til 
bl.a. Sanne Salmonsen, Erran D. D., 

Zididada, Birthe Kjær, Ivan Pedersen, 
Peter Vesth. Vi skal høre hans danske og 
engelske sange, når de garvede gutter i 
Busborg & Mit Orkester, starter musikken 
med supplerende anekdoter.

Glæd dig til kendte toner fra Peter  
og hans dygtige musikere.

Sangskriver og producer for toppen af danske artister

medlem: 125 kr. 
ikke-medlem: 200 kr.

pop

medlem: 150 kr. 
ikke-medlem: 225 kr.

rock

BUSBORG  
& Mit Orkester

THE BOSS
 tribute to Springsteen

Mit Orkester
Peter Busborg: vokal, guitar

Søren Skov: vokal, keyboard 

Helge Solberg: vokal, bas

Mikkel Grue: vokal, guitar

Bandet består af
Michael Christensen: vokal, guitar
Jesper Gruschy: saxofonist
Michael Pagård: guitarist 
Jesper Daus: keyboard, harmonika
Jeppe Houborg: bas
Allan Franch: trommer

Mød et veloplagt, sprudlende, sved-
dryppende band i deres muskalske 
hyldest til Bruce Springsteen. Bandet er 
et af de bedste, mest energiske og 
autentiske bud med egen fortolkning af 
Springsteens musik på en troværdig måde. 
Det er absolut et af Danmarks bedste 
tribute-bands.

Vi kommer hele vejen igennem Bruce 
Springsteens kendte numre fra Thunder 
Road til Born in the USA. Du bliver revet 
med lige fra starten af, når bandet ruller 
sig ud i et show af lys og vellyd.

Et festfyrværkeri af 
The Boss-numre!
Et festfyrværkeri af 
The Boss-numre!



4. juni  
kl. 13:00

døren åbner 
en time før

24. maj  
kl. 19:00

døren åbner 
en time før

Oplev den kendte visesanger og sang-
skriver Peter Vesth og den formidable 
harmonika-virtuos Kristian Rusbjerg når 
de står på scenen med stor musikalitet, 
muntre bemærkninger og fortællinger 
og naturligvis hits som Veras vinterven, 
Sønder Boulevard, Bare fire linjer, En hel 
flaske rom og med mange flere.

Her møder vi en af dansk visesangs 
Grand Old Men, Peter Vesth og Kristian 
Rusbjerg i deres populære optræden. 
Deres show er en blanding af festlige, 
iørefaldende og smukke sange i en 
herlig musikalsk stand-up. Peter synger 
sine sange med en blanding af godt 
humør, stille underfundighed og vel-
klingende fingerspilsguitar hvor Kristian 
akkompagnerer med blændende 
harmonikaspil.

Dansktop

På denne dag udfolder Det ny Tonefilms-
orkester alle de største danske bidrag til 
Melodi Grandprix.

Med hiv og sving fortolker orkestret 
klassikere som Krøller eller Ej, Disco Tango, 
Dansevise, Vi maler Byen Rød, Smuk 
som et stjerneskud og Danse i Måneskin. 
Også et par mindre kendte, men absolut 
bemærkelsesværdige, numre vil blive 
præsenteret, og mon ikke der bliver 
plads til et enkelt internationalt hit?

Det ny Tonefilmsorkester kan med 38 
musikere og sangere i år fejre 25-års 
jubilæum, som et unikt indslag i dansk 
musikliv – et underholdningsorkester, 
som de en gang fandtes på danse-
etablissementer, restauranter og teatre 
over hele landet.

Danske Grand-prix – største hits

medlem: 150 kr. 
ikke-medlem: 225 kr.

pop

medlem: 180 kr. 
ikke-medlem: 180 kr.

pop

DNT: 38 mand stort 
underholdningsorkester

PETER VESTH PETER VESTH &&  
KRISTIAN RUSBJERGKRISTIAN RUSBJERG

DET NY DET NY 
TONEFILMSORKESTERTONEFILMSORKESTER

Peter Vesth: vokal, guitar
Kristian Rusbjerg: harmonika

— Grandprix kavalkade— Grandprix kavalkade

Veras vinterven
Veras vinterven

I SAMARBEJDE MED: 
Det Ny Tonefilmsorkester & 
Kulturhuset Birkelundgaard

http://www.akbg.dk


Laden er altid velbesøgt når Lotus Bandet 
er på plakaten. Kom og hør eller genhør 
dem denne sommeraften. Vi stiller de 
store varme gasgrill til rådighed, så 
medbring din egen grill-mad eller 
køb færdiggrillet mad i vores bod – vi 
holder grillen varm og øllet koldt.

Lotus Bandet startede helt tilbage i 1968, 
og har stadig flere af de oprindelige 
medlemmer med i gruppen.

Bandet leverer den helt rigtige stemning 
med både lyd og musik, som dengang 
du var ung – med rødder tilbage til de 
mange store hits fra 60’erne og 70’erne 
med bl.a. The Doors, Steppenwolf, Bee 
Gees, Bob Dylan, The Beatles, The 
Rolling Stones og mange flere. Bandet 
fortolker numrene tæt på originalen, 
med et twist af egen fortolkning.

Sinatra Syndicate er en hyldest til 
50’erne og 60’erne med Frank Sinatras 
evigtgyldige repertoire. I front står Henrik 
Egholm i rollen som “Ol’ Blue Eyes”, og 
sammen med Sinatra Syndicate leverer 
han et sandt overflødighedshorn af 
Sinatras allerstørste hits som My Way; 
New York, New York; Strangers In the 
Night; Fly Me to The Moon og mange 
flere.

Egholms format og fornemmelse for 
den rigtige sound og crooner-stemning, 
har gjort ham til en af landets mest 
efterspurgte sangere inden for genren.

Musikken er ikke til at tage fejl af, det er 
alle de store klassikere fra The Great 
American Songbook udødeliggjort af 
Frank Sinatra og genopstået med Henrik 
Egholm og Sinatra Syndicate.

30. juni  
kl. 18:00

døren åbner 
en time før

medlem: 150 kr. 
ikke-medlem: 225 kr.

jazz

medlem: 125 kr. 
ikke-medlem: 200 kr.

rock

GRILL & ROCK

Henrik Egholm Petersen: 
vokal 

Stig Kaufmanas: piano

Filip Koch: guitar

Morten Hintze: bas

Nils Vinding: trommer

Jan Harbeck: tenorsax

LOTUS BANDET

Steen Bastian: vokalvokal
Ivan Warrer: vokal, keyboard, guitar
Jan Negendahl: vokal, guitar
Bent Rønne: vokal, bas
Torben Nyman: trommer

SINATRA SYNDICATE

18. juni  
kl. 13:00

døren åbner 
en time før



Danske The Works er et professionelt Danske The Works er et professionelt 
band der spiller eller har spillet med band der spiller eller har spillet med 
navne som: Gnags, Rugsted/Kreutzfeldt, navne som: Gnags, Rugsted/Kreutzfeldt, 
Kim Larsen, Rock Nalle, Michelle Kim Larsen, Rock Nalle, Michelle 
Birkballe, Ivan Pedersen, Henning Stærk Birkballe, Ivan Pedersen, Henning Stærk 
og mange flere. og mange flere. 

Denne søndag er blandt andet afsat til Denne søndag er blandt andet afsat til 
en hyldest af Fats Domino. Fats . Fats 
Domino er blandt de bedst sælgende Domino er blandt de bedst sælgende 
afro-amerikanske sangere i 50’erne og afro-amerikanske sangere i 50’erne og 
de tidlige 60’ere og har samlet solgt de tidlige 60’ere og har samlet solgt 
mere end 65 mio. plader. Vi har alle hørt mere end 65 mio. plader. Vi har alle hørt 
Blueberry HillBlueberry Hill, , Ain’t that a shameAin’t that a shame og  og 
JambalayaJambalaya mfl. mfl.

KULTUR-CAFÉKULTUR-CAFÉ

medlem: 0 kr. 
ikke-medlem: 0 kr.

andet

Jakob Baumgartner: vokal, guitar
Josef Baumgartner: piano, orgel, kor
Mads Andersen: trommer
Dave Stephens: kontrabas
Niels Matiasen: tenorsax
Jakob Elvstrøm: barytonsax

THE THE 
WORKWORKSS 30. juli  30. juli  

kl. 13:00kl. 13:00

døren åbner 
en time før

medlem: 150 kr. medlem: 150 kr. 
ikke-medlem: 225 kr.ikke-medlem: 225 kr.

rock

ÅBEN SCENEÅBEN SCENE – cafeen sælger kaffe og kage, øl, vin og vandÅBEN SCENEÅBEN SCENE – cafeen sælger kaffe og kage, øl, vin og vand
FATS DOMINO 
FATS DOMINO 

TRIBUTETRIBUTE

16. juli  
kl. 14–16

døren åbner 
kl. 13:30

– Gratis adgang –

En eftermiddag med “åben scene”, hvor den 
ukendte artist kan blive kendt!

Vi opfordrer artister som vil på scenen for at vise Vi opfordrer artister som vil på scenen for at vise 
hvad de kan, om at kontakte os for nærmere hvad de kan, om at kontakte os for nærmere 
aftale, senest dagen før på:aftale, senest dagen før på: cafe@akbg.dk.
• Kulturhuset vil støtte med lys, lyd og teknik.

Gæster må indstille sig på overraskelser, for måske Gæster må indstille sig på overraskelser, for måske 
kan der opleves nye talenter i Albertslund på kan der opleves nye talenter i Albertslund på 
scenen denne dag. Kom med glade forventninger scenen denne dag. Kom med glade forventninger 
– alt ka’ ske!– alt ka’ ske!



Den amerikansk fødte sanger og 
sangskriver Tamra Rosanes, som kom til 
Danmark i 1972. Allerede året efter 
optrådte hun for første gang som country- 
sanger i Vise Vers huset i Tivoli. Hendes 
karriere voksede til den i dag så populære 
og charmerende singer-songwriter.

Hun omfavner sit publikum med sine 
smukke sange og fængende melodier. Et 
jubilæum af hits: Would You Lay with Me, 
Rub It In, I Just Wanna Dance with You, 
Breathe Again og mange flere. Her er 
masser af energi og dynamik når hun 
tager sit band med.

Oplev eller få et gensyn med Doghouse 
Cats som er et 6-mands jump and jive 
orkester der spiller musik fra 40’erne og 
50’erne på en herlig eftermiddag i laden.
Med hatten på skrå, blankpolerede sko 
og med en blæsergruppe har de skabt 
et band der virkelig appellerer til 
dansefødderne……  Husk danseskoene!

Med spilleglæde der kan mærkes langt 
ud i lokalet har Doghouse Cats allerede 
haft stor succes hos publikum og spiller 
såvel på klubber og spillesteder som til 
private arrangementer og i foreninger. 
De spiller numre som In The Mood, 
Shake Rattle and Roll, Just a gigolo, 
Don’t get around much anymore og 
mange mange flere.

27. aug.  
kl. 13:00

døren åbner 
en time før

DOGHOUSE 
CATS

Spilleglæde fra 40’erne og 50’erne

medlem: 125 kr. 
ikke-medlem: 200 kr.

jump  jive

medlem: 175 kr. medlem: 175 kr. 
ikke-medlem: 250 kr.ikke-medlem: 250 kr.

country

Morten Wittrock: keyboard 
Søren Bøje: guitar, lap steel, mandolin
Kaspar Lindhardt: bas, kontrabas
Sten Larm: trommer, cajon
Tamra Rosanes: guitar,  
ukulele, violin, harmonika

TAMRA 
ROSANES  

& BAND

‘n’

Thomas Christensen: 
guitar, vokal

Kenneth Bay:  
keys, vokal

Claus Andreasen: 
trommer, vokal

Peter Høgfeldt:  
bas, vokal

Erik Pyndt:  
tenorsax

Asbjørn Storm Kamban: 
trompet

13. aug.  
kl. 13:00
døren åbner en time før

50 års jubilæumskoncert!50 års jubilæumskoncert!

Thomas Christensen: vokal, guitar
Kenneth Bay: keys, vokal
Claus Andreasen: vokal, trommer
Peter Høgfeldt: vokal, bas
Erik Pyndt: tenorsax
Asbjørn Storm Kamban: trompet



Grassolin spiller bonderøven ud af 
bukserne, når de leverer Gasolins sange 
i råsvingende ‘folk-udgaver’. Det er et 
band der tager Gasolins kendte hits, og 
putter dem i nye og finurlige folk/
bluegrass forklædninger, som du aldrig 
havde tænkt dem, men som publikum, 
mærker man det logiske i denne kreative 
tilgang med et fokus på strygere – det 
fungerer simpelthen. Det er humoristisk, 
musikalsk og underholdende. Et 
charmerende herrekor der smelter din 
sangmuskel, en akustiske guitar og vokal, 
der trænger igennem og den virtuose 
violin, som leger med Beckerlee’s univers.

22. okt.  
kl. 13:00

døren åbner 
en time før

1. nov.  
kl. 19:00

døren åbner 
en time før

Vibeke Hoby: vokal

Kristian Rusbjerg: 
vokal, harmonika

Jonas Kongsted: bas

Thomas Lyng Poulsen:  
vokal, guitar

Jens Peter Nielsen: 
harmonika

medlem: 125 kr. 
ikke-medlem: 175 kr.

folk

medlem: 150 kr. 
ikke-medlem: 200 kr.

rock

GRASSOLIN

Nikolaj Rysager: 
vokal, akustisk guitar
Søren Korshøj: vokal, violin
Michael Engman Torp:  
vokal, bas
Ronni Øhlers Hauptmann:  
vokal, vaskeriet

VIBEKE MITT DIE  
GANZE MOLIVITTEN

Til enhver af den her slags fester hører 
ægte tyrolermusik med harmonika og 
jodlen. Det 5 mand store band Vibeke 
mit die ganze molevitten er garant for, at 
der spilles op til dans, skålesange og HØJ 
stemning. Når musikken spiller, og 
fadøllene bliver svunget over disken i 
rask tempo, sker der noget magisk. 

Vibeke mit die ganze molevitten er som 
plukket direkte ud af de østrigske alper! 
Den får hele armen med lederhosen, 
dirndl-kjole, dans og fuuuld tryk på 
tyroler-klassikerne.

Die ganze molevitten, ja absolut!  Die ganze molevitten, ja absolut!  
Eine Oktoberfest!Eine Oktoberfest!



v

Held og lykke med spillet

Held og lykke med spillet

Vi starter med amerikanske evergreens 
krydret med nostalgiske, danske jule-
sange i close-harmonystil der leveres af 
The Swinging Sisters, som er nogle af 
landets bedste vokalister og musikere.

Herefter går vi over til den traditionsrige 
banko. Vi spiller banko på 3 plader – de 
er inkluderet i prisen – der spilles 5 spil, 
og vi har mange flotte præmier til 1 
række, 2 og 3 rækker.

Hvem kender ikke Creedence Clearwater 
Revival? Det bliver nu muligt at opleve 
stemningen fra deres mange mega hits, 
når Creedence Tribute indtager scenen i 

Birkelundladen. Det bliver med numre 
som Bad Moon Rising, Have You Ever 
Seen The Rain, Proud Mary og mange, 
mange flere.

12. nov.  12. nov.  
kl. 13:00kl. 13:00

døren åbner 
en time før

26. nov.  
kl. 13:00

døren åbner 
en time før

Julestemning og bankospænding

medlem: 175 kr. 
ikke-medlem: 225 kr.

rock

medlem: 180 kr. 
ikke-medlem: 220 kr.

julehyg

JULEBANKO

Signe Juhl: vokal, piano

Inger Juhl: vokal, cello

Janne Therkildsen: vokal

Casper Mikkelsen: trommer

Bo Møller: guitar

Niels Kvist: bas

SWINGING 
SISTERS

   Flere plader kan tilkøbes på dagen.

    Medbring gerne egne brikker til pladerne.

CREEDENCE
TRIBUTE

Casper Hundebøl:Casper Hundebøl: vokal vokal

Jan Mols:Jan Mols: guitar guitar

Jacob Jensen:Jacob Jensen: guitar guitar

Martin Pagaard Wolff:Martin Pagaard Wolff: trommer trommer

Jan Wolff:Jan Wolff: bas bas

Den udødelige musik bliver levende



Den lidt “hemmelige” Den lidt “hemmelige” club Klondykeclub Klondyke på  på 
Østerbro måtte lukke efter 20 års virke. Østerbro måtte lukke efter 20 års virke. 
Men noget, man Men noget, man IKKEIKKE kunne lukke, var  kunne lukke, var 
deres berømte årlige Juleshow. Det er deres berømte årlige Juleshow. Det er 
lykkedes os at sikre dette så eftertragtede lykkedes os at sikre dette så eftertragtede 
turnerende juleshow.turnerende juleshow.

Det er under navnet the cDet er under navnet the club Klondyke lub Klondyke 
Christmas RoadshowChristmas Roadshow at forestillingen nu  at forestillingen nu 
er et værdsat december indslag i flere er et værdsat december indslag i flere 
danske musikforeningers juleprogram.danske musikforeningers juleprogram.

Showet præsenterer hvert år 8 forskellige Showet præsenterer hvert år 8 forskellige 
dygtige sangere, både kendte og mindre dygtige sangere, både kendte og mindre 
kendte, som kompetent bliver backet op kendte, som kompetent bliver backet op 
af det super-rutinerede af det super-rutinerede club Klondyke club Klondyke 
bandband. Denne pakke af talent og rutine, . Denne pakke af talent og rutine, 
har gennem en årrække lagt et begejstret har gennem en årrække lagt et begejstret 
publikum ned med en blanding af publikum ned med en blanding af 
overraskende numre, blandet med nye overraskende numre, blandet med nye 
versioner af de store juleklassikere. Du versioner af de store juleklassikere. Du 
kan roligt glæde dig til en 2 timer lang og kan roligt glæde dig til en 2 timer lang og 
varieret julekoncert.varieret julekoncert.

Køb af entré til arrangementer
••   Billetter købes på internettet eller  

ved døren. Billetlinket kan du finde  
på vores hjemmeside.

••    Alle arrangementer har  
unummererede pladser.

••   Følg med i månedens nyhedsbrev  
der giver oplysning om salg af mad.  
Se hjemmesiden.

••   Ved aflysning af et arrangement 
refunderes købte billetter hos 
billetleverandøren.

••   Ingen billetter refunderes.  
Billet til et arrangement kan ikke 
konverteres til et andet arrangement.

••   Ændringer kan forekomme, husk  
at se på hjemmesiden.

Mad og drikkevarer
••   Ved kulturhusets arrangementer vil det, 

afhængigt af arrangementet, være muligt 
at tilkøbe mad og drikkevarer. 

••   Det er ikke tilladt at medbringe egen  
mad eller drikkevarer, medmindre det  
er annonceret på hjemmesiden.

Medlems-information
••   Et personligt medlemskab koster 175,- kr. 

og følger kalenderåret. Du modtager dit 
personlige medlemskort første gang du 
besøger et arrangement.

••   Læs mere om medlemskab på:  
www.akbg.dk

www.billet.dk/venue/kulturhuset-birkelundgaard

Følg os på Facebook: Kulturhuset Birkelundgaard. 
Her må du gerne dele opslagene til dine venner.

Scan QR-koden for at  
komme direkte til billetkøb

VIGTIG INFORMATIONJULESHOW

medlem: 200 kr. 
ikke-medlem: 200 kr.

rock

KLONDYKES
CHRISTMAS ROADSHOW

3. dec.  
kl. 13:00

døren åbner en time før

Søren Skov: keyboard
Martin Stender: guitarer
Thomas Fog: bas
Sten Rasmussen: trommer

http://www.akbg.dk
http://www.billet.dk/venue/kulturhuset-birkelundgaard
https://www.facebook.com/groups/birkelundladen
https://www.facebook.com/groups/birkelundladen


26. jan
13:00

laden åbnes kl. 12 
0 kr. /150 kr.

26. jan
13:00

laden åbnes kl. 12 
0 kr. /150 kr.

Kulturhuset Birkelundgaard 
Damgårdsvej 25 
2620 Albertslund

www.akbg.dk

Designet af: illixdesign.com

Kulturhuset Birkelundgaard 
tager forbehold for trykfejl 

og afvigelser i programmet, 
samt forbeholder sig retten 
til at kunne lave program- 

og prisændringer.

birkelundladen
“Stedet hvor alt kan ske”

http://www.akbg.dk
http://www.akbg.dk
http://illixdesign.com

