
Støttekoncert  

1. februar 2020 

 Røgen Forsamlingshus med 

 
Støtten går til  

”Røgen i verden – Verden i Røgen” 

Projekter i Burkina Faso og Tanzania. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forsamlingshuset bliver til Afrika, både udsmykning og maden og dansen. 
KOM OG VÆR MED TIL EN AFTEN MED GLÆDE OG FÆLLESSKAB OG 

STØTTE TIL GODE FORMÅL 
 

Vi starter lidt før da vi skal lave lidt sjov sammen inden vi spiser og mens vi spiser 

Dørene åbnes kl. 17 – spisning kl. 19 – koncert kl. 20.30  
Billetpriser:  
Medlemmer: 175 kr. - Ikke medlemmer 225 kr. Et måltid mad 75 kr.  
Billetkøb:  
MobilePay: Betal til Røgen Forsamlingshus: 84472  
(skriv Kuti, antal billetter med/uden mad) 
Jesper Land Gregersen – 27 81 29 82 – jesperland55@gmail.com  
Netbank:  
Stig Madsen - stig.roegen@gmail.com - 61 66 61 96  
 

VELKOMMEN OG RIGTIG GOD FORNØJELSE 

www.roegenforsamlingshus.dk 



”Røgen i verden – Verden i Røgen” 
Er en ny undergruppe i Røgen Borgerforening hvor idéen er at alle medlemmer kan 
deltage og støtte gruppens aktiviteter. For øjeblikket er der fokus på projekter i Burkina 
Faso og Tanzania, men gruppen åbner sig for alle idéer der har et internationalt sigte 
både i Røgen og i Verden. Borgerforeningens bestyrelse godkender disse projekter.  
 
I rigtig mange år har mange mennesker i Røgen haft tætte forbindelser til flere forskellige 
lande Afrika. Det har betydet at flere har boet i Afrika, lavet mange forskellige projekter 
som har givet et fællesskab på tværs af verdensdele. Mange gange har forsamlingshuset 
haft besøg af kunstnere fra mange steder i verden og det er den linie vi gerne vil udbygge 
så den mellemfolkelige forståelse af os og mennesker fra andre lande bliver til glæde og 
forståelse mennesker imellem, hvor de så end måtte komme fra.   

 
The KutiMangoes 

  

The KutiMangoes blev dannet i 2012 af Gustav Rasmussen og 
Michael Blicher. Med en sound, der trækker på både Fela Kuti 
og Charles Mingus var deres mål ikke at forsøge at lyde som 
afrikanske musikere (hvordan kunne de også det?) men at 
blande kulturerne og skabe en ny, global lyd. 
The KutiMangoes live er en festlig, livsbekræftende, 
grænsenedbrydende oplevelse der sender folk på dansegulvet 
og hjem med en følelse af at have været vidne til noget nyt, 
skabende på tværs af genrer. Oplevelsen af et fælles musikalsk 
sprog. 
 
Hør lidt her mærk stemningen: 
https://youtu.be/dF2qIOlOZV0 
 
The KutiMangoes er: 
Michael Blicher - saxophones and flute 
Gustav Rasmussen - trombones and guitar 
Aske Drasbæk - saxophones 
Johannes Buhl Andresen - fender rhodes and moog bass 
Casper Mikkelsen/Eddi Jarl - drums 
Magnus Jochumsen – percussion 
 

Kom glad og få en rigtig god oplevelse. 
Og samtidig at føle sig glad indeni ved direkte at støtte mellemfolkeligheden. 
 

Live Musik i Røgen – Det er bare så godt 
www.roegenforsamlingshus.dk 


