Hösten 2011 – tisdagsevenemang på Pumphuset
Tisdagen den 30 augusti, ”Leonard Cohen på svenska” Jan-Erik Lundqvist sjunger
tillsammans med gitarristen Anders Ehrenstråhle och sångerskorna Kaisa Östlund och Ingela
Wahlgren. Bered er på en helafton i restaurangen. OBS tiden kl 1930. Inget mattvång men
vill man äta bör man helst boka bord och komma senast kl 1830 eftersom det är en konsert.
Tisdagen den 13 september 19.00. Publikens berättarafton. Berättelser från verkligheten av
och med vår publik. Detta får ni inte missa.
Tisdagen den 27 september 19.00. Kjell Albin Abrahamsson, välkänd utrikeskorrespondent
genom många radiorapporter från vår oroliga värld. Kjell Albin känns igen på att han har en
av radions absolut behagligaste röster samt har han intressanta aspekter på hur makt, ekonomi
och politik utvecklats och förändrats genom åren. Kom, lyssna och lär.
Tisdagen den 11 oktober 18.00. Peppe Eng behöver ingen närmare presentation. Många är vi
som lyssnat till hans direktsändningar i TV4 från olika idrottsevenemang. Han har gjort sig
älskad genom sin lust till att underhålla som bl a manifesterades i hans med verkan i ”Let´s
dance”
Tisdagen den 25 oktober 19.00. Anders Fänge, före detta landschef för svenska Afghanistan
kommittén. Om Afghanistan. Han har mycket att berätta efter alla sina år i Kabul. Kom och
hör hans personliga berättelse om Afghanistans kultur, historia samt hur det är att leva under
så dramatiska förhållanden som råder i Afghanistan.
Tisdagen den 8 november 19.00. Daniel Stålhammar är fotbollsdomare på elitnivå. Många
av oss har synpunkter på domslut i olika matcher. Nu har vi en möjlighet att få inblick i de
förutsättningar som det är att vara domare på så hög nivå. Hur är förhållandet mellan domare
och klubbar, enskilda spelare, tränare etcetera? Hur klarar man publiktrycket och framför allt,
hur sjutton kan man träffa så många korrekta domslut med de bråkdelar av en sekund som
man har på sig att fattat beslut?
Tisdagen den 22 november 19.00. Niclas Lundblad har titeln mångsysslare på sitt visitkort.
Det är ingen överdrift. Han är en välkänd restaurangman i Landskrona men vad de flesta inte
vet är att han är en äventyrare med många hisnande upplevelser i bagaget. Kom och ta del av
detta energiknippes erfarenheter och bravader.
Tisdagen den 6 december 19.00. Stumpen ensemblen. I skrivande stund finns det inte
mycket mer att berätta än att Stumpen ensemblen är en teaterensemble som firat många
triumfer i Helsingborg. Vad de kommer att bjuda oss på är fn inte bestämt men ni kommer att
få information via mail i god tid. Boka av kvällen för det dom bjuder på är av hög klass.
Vi hoppas att detta program ska attrahera flertalet av våra medlemmar och andra intresserade.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar.
Vi hälsar alla trogna besökare välkomna och ser gärna att fler kommer på våra evenemang, så
dra med vänner och bekanta. Den bästa marknadsföringen är mun till öra metoden.
Arrangemangen är anordnade av Borstahusens museiförening
Väl mött hälsar BMF:s styrelse

