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2018 blev et år, hvor vi nåede nye højder – både hvad angår niveauet af vores udvalg af kunstnere 
og antallet af besøgende gæster til vores forskellige arrangementer. Når disse forhold spiller 
sammen kan det også ses på økonomien, som i 2018 har været særdeles god. 

Det giver bestyrelsen og de mange frivillige hjælpere blod på tanden til at fortsætte med, at lægge 
de mange timer i Kosmorama, som er nødvendige for at et sådant projekt kan lykkes.

På den kunstneriske front startede året med en super hyggelig og nærværende koncert med Nalle 
& His Crazy Ivans, der til dagen var suppleret med Søren Rislund kendt fra Monrad og Rislund. I 
marts kiggede Hardinger Band forbi. De gav en festfyrværkeri af en koncert. Vi havde planlagt, at 
vores årlige sponsorarrangement skulle foregå i tilknytning til denne koncert, og det var vist ingen,
der efterfølgende syntes var en dårlig ide. Den fyldte sal skrålede med på de mange kendte 
Shubidua hits. 

Senere i mart kiggede Michelle Birkeballe m. Band forbi og gav en fin og hyggelig koncert. Salen 
blev fyldt med lækre bluestoner krydret med Michelle fede lidt hæse stemme.

I april kiggede Grenadines med vores lokale Morten Filipsen i den vokale forgrund. Bandet gæste-
de Kosmorama første gang i 2015 og gav dengang en forrygende koncert, så forventningerne til 
dem var selv sagt høje. De skuffede bestemt ikke – tværtimod – de gav publikum en musikalsk 
oplevelse på højt niveau. Senere fulgte de op med en lille intim koncert i foyeren til stor glæde for 
de koncertgæster, der var blevet hængende. 

Kulturnatten var i år flyttet til starten af juni. Vi deltog med en koncert med det lokale kultband 
Kupmagerne, der gav en lækker og hyggeligt koncert med lutter Beatles numre.

Foråret sluttede med Creedence Tribute, der levere en forrygende koncert, hvor de selvfølgelig 
spillede lutter Creedence Clearwater Revival numre. Her blev der skruet op for nostalgien og 
publikum sang lystigt med på de mange kendte numre. 
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