
 

Nyhedsbrev maj 

Sangskriver og producer for toppen af danske artister. 

Onsdag den 3. maj byder vi på Busborg & Mit Orkester 

Start kl. 19. 

Laden åbner kl. 18. 

Peter Busborg, som vi også kender fra Things We Do For Love trioen, startede 

sin karriere på vestegnen i 70’erne. Udover at skrive sange til nogle af de 

danske topartister, har han meget mere at byde på, hvorfor vi har sat en aften 
af, hvor du vil få mulighed for at høre om den perlerække af numre han har 

skrevet. Det er ikke alene Peters egne udgivelser, men også om de mange 

sange han har leveret til bl.a. Sanne Salomonsen, Erann DD, Ivan Pedersen, 

Birte Kjær og mange flere.  
Glæd dig til kendte toner fra Peter og hans dygtige musikere. 

Det vil denne aften være muligt at købe vores populære pølser, god 

gammeldaws æblekage og selvfølgelig øl, vand, vin, spiritus, kaffe, irsk kaffe og te. 

Få en forsmag på bandet ved at klikke her. 

Pris medlem: 125 kr. 

Pris ikke medlem: 200 kr. 

Ønsker du at købe billet til dette arrangement, klik her. 

 

Tribute to Bruce Springsteen. 

Søndag den 14. maj byder vi på The Boss – et festfyrværkeri af the Boss-

numre! 

Start kl. 13. 

Laden åbner kl. 12. 

Mød et veloplagt, sprudlende og sveddryppende band i deres musikalske 

hyldest til Bruce Springsteen. Bandet er et af de bedste, mest energiske og 

autentiske bud, med egen fortolkning, af Springsteens numre og så på en 
særdeles troværdig måde. Det er så 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 lys og vellyd. 

Denne dag sælger vi Burger med hakkebøf og bløde løg, Key Lime Pie (kage) 

samt, øl, vand, vin, spiritus, kaffe, irsk kaffe og te.   
 

Pris medlem: 150 kr. 

Pris ikke medlem: 225 kr. 

Få en forsmag på bandet her. 

Ønsker du at købe billet til dette arrangement, klik her. 
 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/zhHWfLZDyus
https://www.billet.dk/order/tickets/13267593/busborg-og-mit-orkester-kulturhuset-birkelundgaard-2023-05-03-19-00-00?
https://youtu.be/1WZom-hCd5E
https://www.billet.dk/order/tickets/13267594/the-boss-tribute-to-springsteen-kulturhuset-birkelundgaard-2023-05-14-13-00-00?


 

 

 

 

 

 

 

 

Dansktop. 
 

Onsdag den 24. maj kan du opleve Peter Vesth & Kristian Rusbjerg. 

Start kl. 19. 

Laden åbner kl. 18. 

Oplev den kendte visesanger og sangskriver 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 mange flere. 

Peter synger sine sange med en blanding af godt humør, stille 

underfundighed og velklingende fingerspilsguitar, hvor Kristian 

akkompagnerer med blændende harmonikaspil. 

Denne aften vil der være mulighed for at købe flæskestegssandwich, 

marmorkage, rabarber trifli samt, øl, vand, vin, spiritus, kaffe, irsk kaffe 

og te. 

Pris medlem: 150 kr. 

Pris ikke medlem: 225 kr. 
Ønsker du at købe billet til dette arrangement, klik her. 

 
 

BEMÆRK Skulle der være udsolgt, kan billetter IKKE købes ved indgangen! Dette gælder alle 3 

arrangementer. 
 

Se hele 2023 programmet her. 
Birkelundladen ” Stedet hvor alt kan ske”  

Vi glæder os til at se dig. 

www.akbg.dk 

https://www.billet.dk/order/tickets/13267595/peter-vesth-og-kristian-rusbjerg-kulturhuset-birkelundgaard-2023-05-24-19-00-00?
https://pdf.kulturhusetbirkelundgaard.dk/BLG%202023%20Opslag%20v2.pdf
http://www.akbg.dk/

