Kvarnvänner!
Snön ligger kvar, men våren är på väg!
Ett vårtecken så gott som något är det första arrangemanget i Kvarnen.
Se och spara baksidan där finns vårens kvarnprogram .
Påminnelse om Kvarnens årsmöte
Måndag den 10 april kl. 19.00
Årsmöte i Föreningen Harplinge Väderkvarn.
Det blir sedvanliga årsmötesförhandlingar.
”Skeppsgubbarna” underhåller, kaffe med dopp serveras.
Nyhet!
Har du tillgång till Internet? Gå då in och titta på vår förnyade hemsida:
www.harplingekvarn.se Här kan du följa med i vad som händer i Kvarnen och
blicka tillbaka på historien.
Du kan läsa om bygden och om våra artister eller titta på bildspel.
Det finns också möjlighet att anmäla sig för nyhetsbrev från Kvarnen via e-post
m.m.
Biljetter
Förköp av biljetter till kvarnen:
Harplinge Pappershandel 035-50218
Eventuella överblivna biljetter säljes före föreställningen i
Harplinge Väderkvarn tel: 035-50999
Vårt postgiro-nr 24 79 41-8.

Tack för att Du är med och stödjer verksamheten i Harplinge Väderkvarn!

Styrelsen

Kvarnens vårprogram
Söndag den 2 april kl. 15.00. Hej Sikelej!
En mångsidig lekstuga med sånglekar från olika kulturer.
Susanne Lind, fiol och sång. Göran Berg, gitarr och sång.
Båda med lång erfarenhet av musikföreställningar för barn.
Hej Sikelej riktar sig till barn i åldrarna 5-10 år och vuxna med barnasinnet kvar.
Vi håller en extra låg entré (30 kr) för att alla ska kunna komma med.
Servering med kaffe, te, läsk, saft och kvarnbullar.
Missa inte detta evenemang. Om ni inte själva har barn eller barnbarn i lämplig ålder,
så tipsa släkt och vänner!
Det återstår några detaljer innan vårens och sommarens programpunkter är helt klara,
men redan nu kan ni boka in följande dagar:

Lördag den 22 april kl. 20.00
Mumma med Snus. ”Sånger mellan sovrum och himlarymder”
Sångensemblen Mumma och pianist Lars Åke Snus Svensson.
Musik av bl.a. Ted Gärdestad, Olle Adolphson, Alf Hambe och The Real Group.
Lördag den 20 maj kl. 20.00
Eva Bartholdsson och Greger Siljebo.
Sång och musik. Mer om innehållet kommer senare.
Söndagen den 11juni
Turistbyråns ”Semestra i din hembygd.”
Visning av kvarnen under söndag.em
Söndag den 2 juli.
Mölledagen med visning av kvarnen, utställningar av lokala konsthantverkare.
Musikunderhållning.
Fredag den 14 juli kl 20.00.
Plönninge Jazz med Nils Berg.
Nils Berg (saxofon), Ola Bengtsson (gitarr), Martin Höper (kontrabas) Calle Rasmusson
(trummor) Flott final av lärarna efter en veckas kurs i improvisation.
Söndag den 30 juli kl 20.00. Kevin Henderson Band.
Skotsk folkmusik med ett otroligt ös! Succé i repris.

