
Familjeprogram i Lindängsparken 2018
Torsdag 21 juni kl. 18.30

Midsommarfest
Dans kring midsommarstången, lekar och folkdans med
Hembygdsgillet samt deras gäster.

Torsdag 28 juni 18.30

Pedalens Pågar
Pedalens Pågar består av fyra bandmedlemmar som spelar Skånsk
Rock n Roll baserad på gamla Kal P Dal låtar. De står för glad rock
med mottot att ingen under en spelning skall kunna sitta still.

Torsdag 5 juli kl. 18.30

Mundofolk
Musik från hela världen
En viktig del i Mundofolks arbete går ut på att aktivt tillvarata de
bästa delarna inom olika kulturer, och av detta ytterligare utveckla
möjligheterna till en unik syntes.
De gör en musikalisk resa genom olika länder, kulturer och
generationer. Mundofolk spränger gränser mellan oss människor med
hjälp av folkmusik från Latinamerika, Afrika och Europa på olika
instrument som är nya för publiken.

Torsdag 12 juli kl. 18.30

Pontus och Maria
Allt från Taube till Dolly Parton, allsång, glada skratt mm.
Pontus och Maria backas upp av Klimat Kapellet

Följ oss på Facebook för
uppdateringar eller på
www.motettenfh.se/
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Torsdag 19 juli kl. 18.30

Berggrenssons röra
Daniel, den äldste i brödraskaran Berggrensson, har komponerat
kvällens program. Kanske kommer bröderna att dyka upp, eller
hustrun Linda eller sonen Joel tillsammans med Angelino eller någon
annan artist.

Torsdag 26 juli kl. 18.30

Danne Stråhed
Han har sjungit låten som hyllar de skånsktalande flickorna,
medverkat i ett av Sveriges mest kända dansband och haft flera
låtar på Svensktoppen.
Idag är han en av våra mest folkkära artister.

Torsdag 2 augusti kl. 18.30

Grandfathers

60-talsmusik med Lasse Berggrensson m.fl.

VÄLKOMMEN
Fri entré till samtliga program
Innealternativ

Om vädret skulle hindra oss från att vara utomhus dvs. regn så flyttas,
om möjligt, arrangemanget in i Motettens Folkets Hus.
Är du tveksam så ring tel. 21 13 03

----------------------------------------------------------

Arrangemang av det lokala föreningslivet i

samarbete med ABF Malmö.

Samordnare: Motettens Folkets Hus tel. 21 13 03.
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