
Kære medlem af FOA Odense 

I efteråret søger vi indenfor, og de gode, fælles oplevelser rykker med. Lige nu giver Kulturmaskinen FOA’s 

medlemmer et særligt tilbud på unikke musikoplevelser. Som FOA-medlem får du nemlig rabat på tre af  

efterårets store koncerter i Magasinet i Odense, så du kan synge og danse kulden væk med dine kolleger, 

venner eller familie. 

Oplev en aften med Luftens Helte (16/11), Sømændene (29/11) eller Humleridderne, MC Einar og Ung 

DMC (30/11) – eller snup alle tre og fyld din november ud med god lyd, unikke stemninger, fællessang,  

nostalgi, latter og glimt i øjet. 

Køb dine billetter via disse links og brug billetkoden: FOA-RABAT 

 Luftens Helte, 16. november 2019 kl. 20.00, rabatpris: 150kr/stk. (før 175kr) 

 Sømændene, 29. november 2019 kl. 21.00, rabatpris: 175kr/stk. (før 220kr) 

 Humleridderne / MC Einar / Ung DMC kl. 21.00, rabatpris: 175kr/stk. (før 220kr) 

Vi glæder os til at dele musikken med jer! 

De bedste hilsner 

Kulturmaskinen 

Luftens Helte 

Det er en musikalsk oplevelse i absolut særklasse, 

når Luftens Helte spiller op til fest med de velkendte 

og elskede sange fra de største Disney-tegnefilm 

gennem tiden — krydret med både store og skæve  

julehits. Med tre forrygende forsangere, blæsere, 

strygere og en energisk rytmesektion giver Luftens 

Helte dig lyden af nostalgi, autenticitet, kærlighed 

og magi i en helt særlig koncertoplevelse. 

Sømændene 

Selvom Sømændene ikke længere hedder De Gla-

de Sømænd, er humøret stadig tårnhøjt og musik-

ken lige som vi kender og elsker den. Også denne  

 

aften genoptager Sømændene den klassiske vise- 

og swingtradition med deres eget twist. De udsætter 

sangskatten for et vanvittigt show, høj teknisk musi-

kalitet, konfettikanoner, bajere, lakridspiber og glimt 

i øjet —  komplet imod enhver musikalsk fornuft.  

Humleridderne / MC Einar / Ung DMC 

Der er dømt ægte hiphop-nostalgi, når Humle-

ridderne og MC Einar indtager scenen på Maga-

sinet med opvarmning fra Ung DMC. Rap med på 

Humlehits som ”Malerhjerne” og ”Humletid” og bli’ 

Cool inden Jul med MC Einars ”(Den) Nye Stil”. Få 

også en smag på Odenses aktuelle hiphopscene, 

når Ung DMC fra hiphopkollektivet Crackhouse  

varmer salen op.  

Du kan læse mere om koncerterne på 

www.kulturmaskinen.com. 
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