
”Jeg var en Jack” er overskriften på en aften med James Rasmussen. 
James afløste Otto Brandenburg i legendariske FOUR JACKS i 1958 og 
var en fjerdedel af den hæderkronede kvartet sammen med John Mo-
gensen, Bent Werther og Poul Rudi. James Rasmussen Trio underholder 
publikum med de største radio-hits fra dengang og undervejs fortæller 
James anekdoter fra livet som en Jack. Man vil fx. høre Mandalay, Tom 
Doolie, Åh, Marie, Ciao Ciao Bambina oma. Trioen består ud over James, 
sang og guitar, af Søren Engel, bas og sang og Preben Feddersen trom-
mer.
Trioen har nu rejst rundt i 17 år på festivaler, byfester, musikhuse og 
andre spillesteder. Engel og Feddersen spillede i øvrigt gennem mange 
år med Billy Cross i ”Delta-Cross Blues Band”.
Kom og oplev en musikalsk stjerneaften og hør de uforglemmelige san-
ge i ægte udgave.

FOUR JACKS   -  JAMES RASMUSSEN TRIO

THORSAGER FORSAMLINGSHUS
Thorsgade 27, 8410 Rønde
Torsdag d. 22. sept. 2016  •  Kl. 19.30 
Entre:  150 kr.  •  Inkl. snacks
Tilmelding:  Tlf.  4050 2510
thorsagerforsamlingshus@hotmail.com
Senest 19/9   

Mere end tyve år er det blevet til, siden James startede med at underholde, med Four Jacks og  
John Mogensen sange.
Kom og oplev en musikalsk stjerne-aften, i selskab med James Rasmussen Trio.  James var en  
fjerdedel  af  den  hæderkronede sang kvartet Four Jacks, hvor også John Mogensen, Bent  Werther  
og Poul Rudi deltog.  James afløste Otto Brandenburg i 1958. 
 
James Rasmussen Trio underholder publikum med de allerstørste radio-hits fra dengang, og  
undervejs fortæller James Rasmussen anekdoter, fra hans tid i legendariske Four Jacks.
Her er en enestående mulighed, for at høre og se den ægte vare, synge bl.a. Mandalay, Tom  Dooley, 
Chaio Chaio Bambina, og  Åh Marie À vè hjem tè dig.

James Rasmussen Trio er:  James Rasmussen Vokal og guitar,  Søren Engel, Bas og vokal, samt  
Klaus Menzer, Trommer og vokal.  Søren Engel, er kendt fra bl.a. Delta Cross Blues band, og Klaus  
Menzer, er en af Danmarks mest benyttede trommeslagere, hvor bl.a. Sneakers, Sebastian og
Lis  Sørensen, har nydt godt af hans talent.

James  Rasmussen  Trio.

Trio

Four  Jacks  &  John  Mogensen

www.jamesrasmussen.dk Booking  tlf 38604268



ANNE DORTE MICHELSEN solo
LYNGBY FORSAMLINGSHUS
Svinget 4, 8570 Trustrup
Lørdag d. 24. sept. 2016  •  Kl. 20
Spisning kl. 18
Entre:  250 kr.  inkl. spisning  •  u. spisning 125 kr.
Tilmelding:  Tlf.  2810 6434
thea@lyngbys.net  •  Senest 21/9

Anne Dorte Michelsens nye Solo Show “JEG VIL HUSKE” fører publikum 
helt tilbage til 60’erne, hvor hun som 8-årig første gang skrev en sang. 
Derfra fortsætter det videre igennem pubertetens drømme, længsler 
og guitarspil og frem til de store hits med TØSEDRENGENE og successen 
med husmorgruppen VENTER PÅ FAR. Showet når helt frem til i dag med 
nye sange bl.a. fra hendes seneste soloalbum: DE VOKSNES RÆKKER. 
Igennem mere end 40 år har Anne Dorte Michelsen på sin helt egen 
ligefremme og inderlige måde skrevet sange om alt fra forelskelser til 
 friværdier. Ikke mange danske sangskrivere formår som Michelsen, at 
komme omkring både livet i dagligdagen og den store kærlighed i san-
ge, der rammer dybt og bredt. Nu kommer muligheden for at se ind bag-
ved sangene, og lytte til nogle af historierne bag dem. Det er ligefremt, 
lattermildt og længselsfuldt, når Anne Dorte går helt alene på scenen 
med sit klaver og sin guitar og fortæller sin egen og musikkens historie 
fra engang på en villavej vest for Århus og til i dag.

 - helt og aldeles alene



ENSLEV FORSAMLINGSHUS
Kanalvej 21, 8500 Grenaa
Fredag d. 30. sept. 2016
Spisning kl. 18  •  Musik kl. 20
Entré:   110 kr.  •  Kuvertpris:  130 kr. m. kaffe
Tilmelding:  Tlf. 6175 9571  •  Gerne SMS
mail. niels@oestship.dk  •  Senest 25/9

Folk Friends er en folkemusikgruppe fra det vestlige Jylland.  Musikken 
er inspireret af irsk / skotsk folkemusik, som står gruppens medlemmer 
nært. Repertoiret spænder vidt lige fra vemodige ballader til livlige san-
ge at synge med på. Det hele serveres med en spilleglæde ud over det 
sædvanlige, krydret med anekdoter og sjove historier fra hverdagen. 

Folk Friends har eksisteret i knap 20 år og har spillet på utallige pubber, 
i forsamlingshuse og på mange festivaler, bl.a Skagen, Tønder og Strib. 
Svend Erik Larsen, der er frontmand i bandet, har i 25 år også været 
med i Shamrock, der er meget kendt på den irske folkemusikscene. Hans 
Jørgen Husted, guitar og div. irske fløjter og Lyder Horsted, bas og kor. 

Alt i alt er der lagt i ovnen til en fornøjelig koncert, hvor publikum er 
sikker på at blive underholdt i stor stil af løjerne, få rørt sangstemmerne 
og endda få sig en svingom.

FOLK FRIENDS - Irsk aften 



WEDGWOOD DUO Irsk-skotsk Folk, Dubliners, Beatles
SKIFFARD FORSAMLINGSHUS
Skiffardvej 26, 8560 Kolind
Lørdag d. 1. okt. 2016
Spisning kl. 18.30  •  Musik kl. 20
Entre:  110 kr.   musik  •   Kuvertpris 100 kr.
Tilmelding:  tlf. 8633 9134
skiffard17@gmail.com  •  Senest 27/9

Michael Wedgwood og Lars Schroeder er makkerparret i denne engelsk/
danske duo.

Repertoiret er bredt og baseret på hvad publikum kan lide og ønsker. 
Irsk og skotsk folkemusik, pop og rock, Beatles, Dubliners, Clapton, Ralph 
McTell, James Taylor og andre fra soul- og countrymusikken.

Er publikum oplagt til ’syng med’ er der numre fra fx. Creedence 
Clearwater osv. eller man kan danse til deres store 60’er og 70’er re-
pertoire. Michael har spillet i en række populære engelske bands og har 
boet i USA. Har spillet i Curved Air, Kiki Dee Band og navnlig Caravan, der 
var højt på hitlisterne i England. 

Han har også været support for Elton John, Deep Purple, Frank Zappa 
og Fleetwood Mac. 



NARKOHUND som kollega
MESBALLE FORSAMLINGSHUS
Thorsagervej 26 B, 8550 Ryomgaard
Torsdag d. 6. okt. 2016  •  Kl. 19.30
Entre:  90 kr. 
Kaffe m. brød 40 kr.
Tilmelding:  tlf. 5086 4886
quaade@adslhome.dk  •  Senest 4/10

For hundeopdrætter Charlotte Kilstrup går hobby og job i ét. Som ejer af 
Kennel Kado opdrætter hun Labrador Retriever hunde og har nu gjort 
det i 11 år. Charlotte har arbejdet som narko-hundefører i 16 år i kriminal-
forsorgen og politiet. Hendes tjenestehund er en han og hedder Jura. 
Charlotte synes, at hun har verdens bedste job, som også er hendes 
hobby. Kom og hør hvordan hundene udvælges og trænes. Hvilke racer 
man vælger imellem, om mentaltest af hunden og hvad der i øvrigt skal 
til for at hunden bliver godkendt. Hør Charlotte fortælle om det daglige 
liv sammen med hunden og om de skarpe situationer, der ofte opstår, 
når hund og fører er i aktion. 

Man har ved denne lejlighed mulighed for at stifte bekendtskab med 
en vigtig og spændende verden, som de færreste af os ved noget om.

Entréen går til tidligere udsendte danske soldater i ”Fynske Veteraner”



SOUVENIRS   Pop med ironi og kærlighed

ROSTVED FORSAMLINGSHUS
Askedalsvej 5, 8410 Rønde
Fredag d. 7. okt. 2016
Dørene åbnes kl. 18.45  •  Spisning kl. 19.15
Entre:  250 kr. for mad (Tapas) /underholdning
Tilmelding:  Tlf. 3022 4999
s.secher74@gmail.com  •  Senest 30/9

Souvenirs har en lang række albums bag sig med hits som ”Jeg troed’ 
du var hos Mikael”, ”Han tog et nattog” gør de sig med en god portion 
humor til talsmænd for livet i provinsen for os almindelige danskere. 

Sangerinden Sofie Bonde er blevet kaldt det kvindelige svar på Niels 
Hausgaard med sit pokerfjæs og jyske lune. Med hendes  karismatiske 
lyse stemme og guitaristen Nils Torps sikre POP-håndværk fik Souvenirs 
et stort gennembrud i 90’erne. 

Manden bag musikken, der leveres med overskud og sikkert håndværk 
er Nils Torp, som var med i det legendariske band ”KLICHE”, hvor Lars 
Hug var frontfigur. 

Vi kan kort sagt vente os en musikalsk oplevelse af de sjældne, når 
Souvenirs går på scenen i Rostved Forsamlingshus.



THE HIGHLANDERS    Skotsk-Irsk musik

KRISTIANSMINDE FORSAMLINGSHUS
Kristiansmindevej 5, 8500 Grenaa
Lørdag d. 22. okt. 2016
Spisning 18.30  •  Musik  kl. 20 
Entre:  225 kr. inkl. spisning  •  Uden 110 kr.
Tilmelding:  tlf. 6137 3062
erik@nrdn.dk  •  Senest 17/10 

Enhver, der har taget turen fra det flade Jylland til det skotske Højland, 
vil have svært ved at forstå at nogen kan finde på at flytte derfra og 
herover. Men det er, hvad Donnie Macdonald og Allan Brand har gjort. 

I 1994 begyndte de to musikere at turnere i Danmark, hvor en bølge 
af interesse for skotsk og irsk folkemusik var startet. Donnie og Allan 
kan uden at prale tage deres del af æren for at den nye keltiske bølge 
nåede ud i hjørnerne af det danske kongerige. Med Donnies smukke 
sangstemme, og Allans stilsikre bas- og guitarspil fortolker duoen med 
deres unikke stil og tempo de skotsk/irske toner. Og det er ikke de ene-
ste toner, der lyder fra de to erfarne musikere. Også countrymusik og 
lettere pop glæder og begejstrer publikum. 

The Highlanders er et stilsikkert og populært band, hvor stemningen 
altid er i højsædet. 



JESPER GRØNKJÆR Rejsefortællinger og tryllekunst

KRAJBJERG FORSAMLINGSHUS
Sønderholmvej 16, 8543 Hornslet
Lørdag d. 8. okt. 2016  •  Kl. 20
Entre:  160 kr.  •  Inkl oste- & pølsebord 
Tilmelding:
krajbjerg.forsamlingshus@gmail.com
Senest 1/10 

Jesper Grønkjær er professionel tryllekunstner. Han har gjort det til sin mis-
sion, at drage ud til klodens fjerneste afkroge, for at leve og optræde hos 
ekstreme befolkningsgrupper.
Han drager ugevis igennem junglen for at opsøge de sidste kannibaler, le-
ver hos munke i Himalaya eller rejser på tømmerflåde ned af Amazonflo-
den. For nylig var Jesper i verdens farligste land, Honduras, hvor der sker 20 
mord om dagen. Dødens Avenue er et lovløst kvarter, hvor trusler, afpres-
ning, mord, voldtægt, narkobaroner, bandekrige og børneprostitution er en 
del af den rå hverdag. 
Undervejs viser Jesper smukke fotos, sjove og rørende historier, samt tv-
klip fra hans mange andre ekspeditioner. Og selvfølgelig viser han det tryl-
leri, han har fascineret folk med overalt i verden. Jesper fortæller ikke blot 
om sine oplevelser som globetrotter, men giver også masser af eksempler 
på, hvordan man selv kan få smilet ind i livet. 



PIERRE DØRGE & NEW JUNGLE ORCHESTRA

En musikalsk rejse i den frodige danske jungle

Jungleorkestret har igennem 36 år spillet mere end 1000 koncerter i 
mere end 50 lande – fra Damascus i Syrien til Carnegie Hall i NYC, Ope-
raen i København, Sydney Town Hall - for Nelson Mandela på National 
Teatret i Pretoria - Den japanske Kejser på Akasaka Palace i Tokyo - Kofi 
Annan med alverdens FN-ambassadører på B.B.King i NYC, -  og nu glæ-
der vi os til at møde publikum i det hyggelige forsamlingshus Las Vegas 
Djurs. 

I mødet mellem orkestret og publikum opstår spontant en intens sam-
hørighed, som får musikkens fortælling til at sprudle, så alle går hjem 
med fornyet energi og eftertænksomhed efter en musikalsk oplevelse 
udover det sædvanlige.

LAS VEGAS DJURS
Georgsmindevej 7, 8961 Allingåbro
Lørdag d. 8. okt. 2016  •  Kl. 20
Dørene åbnes kl. 19.30
Entre:  260 kr.  •  Inkl. ostebord i pausen
Tilmelding:  Tlf. 2980 0644
kontakt@lasvegasdjurs.dk  •  Senest 5/10



JENS FALCK - country, blues, folk
LEMMER FORSAMLINGSHUS
Lemmervej 7, 8544 Mørke
Lørdag d. 29. okt. 2016
Musik kl. 19.30
Entre:  200 kr.  •  Incl. tapas
Tilmelding:  Tlf. 6016 6287
susanne@schartau.dk  •  Senest 18/10

Jens Falck er vendt hjem til Djursland. Efter at have boet i Sverige i 8 år 
kom han i 2014 tilbage til Danmark. Hans buestrøg er stadig lige livsfar-
lige og guitaren har stadig samme ’twang’. 

Nu er han tilbage og er klar med sin store kunnen og sin  udadvendte 
stil. Jens har spillet med bl.a. populære The Waves, hvor den irsk/skotsk/
keltiske folkemusik blev flittigt dyrket. At optræde solo er for Jens en 
lidenskab, hvor han viser sin dygtighed. 

En aften i selskab med Jens Falck oser af nærvær og musikgenrer bliver 
blandet godt og smagfuldt sammen. Alt fra gamle kendinge indenfor 
country, blues, reggae, dansk, irsk, skotsk og amerikansk folkemusik, 
krydret med egne country-rocksange. 

Jens har spillet med bl.a Bamses Venner, Allan Olsen – og det er ham 
der stryger ’Støvledans’-violinen på De Nattergale’s ’’The julekalender”.



KLEZMER DUO  festmusik fra Balkan
MYGIND FORSAMLINGSHUS
Gl. Oustrupvej 1, 8544 Mørke
Fredag d. 4. nov. 2016
Musik kl. 20  
Entre:  120 kr.
Tilmelding:  Tlf. 2281 3318
formand@mygind-by.dk  •  Senest 1/11 

Klezmer Duo er Ann-Mai-Britt Fjord, harmonika & sang og Henrik Bred-
holt, sopransax, Dulcimer & sang. Begge er garvede, meget dygtige mu-
sikere, som også fortæller om musikkens oprindelse og art – og de lærer 
gerne nogle dansetrin fra sig. 

Klezmer er festmusik med oprindelse i den jødiske tradition og meget 
udbredt i Østeuropa. Meget nært beslægtet med Balkan- og Sigøjner-
musik. Det er glad udadvendt musik, der taler til hjertet med en bob-
lende vitalitet og rigtig meget gang i rytmerne. Helt klart medrivende 
dansemusik. 

Klezmer Duo har spillet i over 30 år i Danmark og i udlandet med kon-
certer bl.a i Berlin, Sydfrankrig, Polen, Grækenland, Skotland, Norge og 
Israel – foruden TV og Radio.



VISENS VENNER ÅRHUS  Fællessang

Fællessang, stegt flæsk m. persillesovs og bægerklang i Forsamlings-
huset.

Kan det være mere dansk?

Ikke mindst når der bydes på ’den danske nationalret’ og besøg af Vi-
sens Venner fra Århus, der består af fire sangglade mennesker, der ud 
over at synge trakterer diverse musikinstrumenter som bl.a. harmonika 
og guitarer. 
Der vil blive hentet viser frem fra den danske sangskat med sit væld af 
herlige viser og sange, som vi alle kan synge med på. Sigfred Peder-
sen, John Mogensen, Ludvig Brandstrup, Kai Normann Andersen, Niels 
Hausgaard m.fl.

Kom med og bliv glad!

VILLERSØ FORSAMLINGSHUS
Villersøvej 10, 8500 Grenaa
Onsdag d. 26. okt. 2016
Spisning kl. 18.30  •  Musik kl. 20
Entre:  90 kr.  •  Inkl. spisning 180,- kr. 
Tilmelding:  Tlf. 2170 6158
jajette@stofanet.dk  •  Senest 20/10



DJURSLAND SPILLEMÆND
VOER FORSAMLINGSHUS
Voer Færgevej 92, 8950 Ørsted
Lørdag d. 19. nov. 2016
Musik kl. 20  •  Spisning kl. 18.30
Entre:  120 kr  •  Kuvertpris: 105 kr.
Tilmelding:  Tlf. 61369677 / 23495452
voer@primanet.dk  •  Senest 16/11 

Djursland Spillemænd er med deres forrygende pop Folk-rock  numre og 
keltisk inspirerede musik garant for en aften med varme, charme og 
meget gang i den. Helge Sørensen, sang & guitar, David Glowasky, violin, 
Carsten Sørensen, bas.
Djursland Spillemænd blev dannet i 1974 og kunne forrige år fejre de-
res 40 års jubilæum i musikbranchen. Selvom bandet har turneret siden 
1974, er det stadig et suverænt live-band med masser af spilleglæde og 
vilje til at få musikken helt på de høje nagler. 
Djursland Spillemænd startede som et akustisk folkemusikorkester, men 
der er løbet meget strøm igennem instrumenterne siden og bandet er i 
dag et levende folk-rockband. De blev landskendte for sangen ”Christia-
nitter-Jyske Knejte” på Christiania-pladen i 1974 og de har siden udsendt 
6 albums, senest i 2014 ”Nu er dagen fuld af sang”, med Jeppe Åkjærs 
udødelige sange. 



TROUBLE CATS   Blues – rock
ØSTER ALLING FORSAMLINGSHUS
Hovedgaden 34, 8963 Auning
Fredag d. 14. okt. 2016  •  Kl. 20
Snacks i pausen
Entre:  130 kr.
Tilmelding:  tlf. 2660 7081
kathrine-8961@hotmail.com  •  Senest 7/10

Blues - Rockbandet Trouble Cats har de senere år skruet gevaldigt op for 
blusset og besøgt spillesteder ud over det ganske land.  Bagagen er fyldt 
med driftsikker Blues’n Roots og slidstærke originale numre.
Bandet spiller sej skridsikker musik, der rykker i publikum og får dem 
ud på dansegulvet. I 2015 udgav bandet de første af en række sange 
digitalt og flere er på vej. Trouble Cats beviser at katte har mange liv. 
I 2017 kan bandet fejre 30 års jubilæum og er ’still going strong’. Det er 
fed musik at lytte til og bevæge sig til - man kan ikke lade være.

Trouble Cats er Martin Blom, guitar & vocal; Morten Brauner, bas & kor; 
Henrik Hansen, mundharpe & vocal; John Simoni, trommer.
Den altafgørende kemi mellem musikerne er tilstede hver gang – som 
altid.



SHAMROCK   Irsk folkemusik
ÅSTRUP FORSAMLINGSHUS
Åstruphegnet 18, 8500 Grenaa
Fredag d. 11. nov. 2016
Musik kl. 20  •  Spisning kl. 18
Entre:  245 kr. inkl. spisning
Tilmelding:  Tlf. 6167 6170
johnharry@yjh.dk  •  Senest 4/11

Shamrock har siden 1989 huseret over hele Danmark med irsk folkemu-
sik. Der findes stort set ikke den pub eller café, der ikke har haft besøg 
af disse herlige spillemænd. Når Shamrock spiller, står den på irsk pub-
stemning, når den er bedst. De kendte sange man kan synge med på, 
samt de mere vemodige ballader som Irland også er kendt for. Det hele 
krydres med gode historier og  sprudlende spilleglæde. I 1989 dannedes 
Shamrock, som siden da har spillet mere end 2000 koncerter. Med sig 
på scenen har de også Kieran Mc´Laughlin, søn af Denis. Gruppen havde 
i 2009 20 års jubilæum, og det fejrede de med udgivelsen af en længe 
ventet CD. Den blev indspillet Rostrevor i Nordirland. CD´en indeholder 
gamle kendinge og enkelte nye sange. 
Denis Mc`Laughlin: Sang, guitar, banjo, mandolin og bodhran
Svend Erik Larsen: Sang, guitar, mundharpe og bodhran
Kieran Mc`Laughlin: Bas og kor.

10% på entre & mad
for medlemmer



SAND & HARBO   Irsk og skotsk Folk, Swing, Evergreens
DRÅBY FORSAMLINGSHUS
Dråby Bygade 11, 8400 Ebeltoft
Lørdag d. 5. nov. 2016  •  Kl. 21
Spisning kl. 18.30
Entre:  Mad og musik 250,- kr.
Tilmelding:  Tlf. 3057 2108
gittedamm@yahoo.com  •  Senest 28/10

Ivan Sand og Torben Harbo er to danske musikere, der går deres egne 
veje og som ikke lader sig stoppe af de hegnspæle, som andre møjsom-
meligt har sat op. Et unikt dansk makkerpar, som gennem 30 år har spil-
let mere end 9432 koncerter i både Danmark og udlandet. Deres fabel-
agtige beherskelse af guitar og violin, samt vokal, giver dem muligheder 
i at bevæge sig ind på samtlige musikalske stilarter: Folk, Rock, Blues og 
Swing. Alt sammen med dyb respekt for musikkens oprindelse, men ikke 
uden en god portion selvironi. 
Der bliver rørt ved en masse ting på en dejlig uforpligtende og befriende 
måde. Ifølge Ivan Sand og Torben Harbo er der er tale om musik - “Der 
har nogle klare holdninger. Musikken skal nemlig have personlighed og 
sjæl, og den skal hovedsageligt være spillet af menneskehænder,” som 
de siger. Og med disse ord inviteres publikum indenfor, til en flot musi-
kalsk oplevelse udover det sædvanlige.



STORM I EBDRUP

Operasanger og skuespiller Hans Dueholm

’Alle taler om vejret, men ingen gør noget ved det’.
En aften med monologer af Storm P. blandet med kendte sange, viser, 
komik og tragik.

Bl.a. Sangforeningen Morgenrøden, Tretten øre, Åh Louise, Manden på 
risten, Henne om hjørnet, Ølhunden glammer og Den mellemste køje. 
Populære sange fra en svunden tid, der dengang blev sunget af Osvald 
Helmuth, Erika Voigt, Max Hansen m.fl

Alt sammen fremført professionelt og med humor af Hans  Dueholm, 
operasanger ved Den Jyske Opera i Århus, der igen og igen får publikum 
til at knække sammen af grin – og husk ’Grinet koster ikke ekstra!’

Hans Dueholm bliver akkompagneret af egen medbragt pianist.

EBDRUP FORSAMLINGSHUS
Astrupvej 47, 8560 Kolind
Tirsdag d. 18. okt. 2016  •  Kl. 19.30
Entre:  125 kr.
Inkl. et lille traktement
Tilmelding: Tlf. 8639 1027
Senest 13/10



MEGABODY & SØN
FANNERUP FORSAMLINGSHUS
Gammelvej 4, 8560 Kolind
Fredag d. 28. okt. 2016
Spisning kl. 18  •  Musik kl. 20
Entre:  Musik: 110 kr.  •  Kuvertpris: 90 kr. - 2 retter mad
Tilmelding:  Tlf. 8633 9141 / 2026 8141
hoejmosegaard@firma.tele.dk  •  Senest 21/10

Frank Megabody kendt som TV vært på mere end 50 programmer, kon-
ferencier gennem 25 år på en række festivaler, viceborgmester i Skan-
derborg Kommune og sangskriver, musiker, klummeskribent, forfatter 
og ikke mindst sanger. 

Han optræder sammen med sin søn Steffen med en lang række koncer-
ter bag sig i kirker, forsamlingshuse, kulturhuse,  højskoler mm – Steder 
hvor der er rum til fortællinger og en rejse i stemninger, som beskriver 
livet i dets mange afskygninger. 

Koncerten består af sange fra Megabody’s seneste to udgivelser ”Quite 
Frankly” fra 2008 og ”What you see is not what you get” fra 2013. San-
gene krydres af fortællinger og erfaringer fra et varieret liv, hvor tabuer 
som depression, tab og smerte ikke glemmes.



JOHN MOGENSEN AFTEN

Musiker og foredragsholder Flemming Både

Vi starter med at spise John Mogensen’s livretter, hører om hans spæn-
dende men korte liv, synger nogle af hans bedste sange og danser til 
hans allerbedste hits. 

Flemming Både har turneret med denne tema-aften i mange år over 
hele Danmark, hvor mad, foredrag og dansemusik forenes til en dejlig 
aften i selskab med John Mogensen’s musik, der er blevet national- og 
hvermandseje. I foredraget fortæller Fl. Både om John Mogensens korte 
liv, de 7 gyldne år som leder af ”Four Jacks”, nedturen med de 7 magre 
år på bunden af samfundet, samt om de 7 sidste år, hvor han brød igen-
nem på Dansktoppen og blev en af de mest elskede danske popkunst-
nere i nyere tid. Efter maden og foredraget spiller Flemming Både op til 
dans i små 2 timer kun med Mogensen og Four Jacks numre.

FAUSING FORSAMLINGSHUS
Vestervangsvej 7, 8961 Allingåbro
Fredag d. 11. nov. 2016  •  Kl. 18
Entre:  240 kr.
Inkl. dansk hakkebøf m. bløde løg og æblekage
Tilmelding:  Tlf. 8648 1760
inger-bent-fausing@mail.dk  •  Senest 4/11



MICHELLE BIRKBALLE Duo  blues rock

Michelle sprang ud som fuldtidsmusiker i en alder af bare 17 år, og har 
siden turneret livligt på landevejen og har spillet på alt fra små ydmyge 
steder som blokvogne, værtshuse og spilleklubber. Med årene er de lidt 
større spillesteder, musikhuse og festivaler blevet besøgt.

Hun har spillet opvarmning for bl.a. Bon Jovi, Walter Trout og Status Quo. 
Michelle er kendt for sin stærke hæse stemme, sjove anekdoter og gode 
historier. 

Men ikke mindst hendes sange, som er hudløst ærlige og går lige i hjer-
tet på publikum. De er Michelles kendetegn. Hun forstår at skabe gang 
i den, og synge en blues, så hårene rejser sig. Hun har en indlevelse og 
passion for blues og rock, som kun de færreste kender til. Hun skaber 
altid en kontakt til publikum som er helt unik. Michelle skal bare opleves 
live! 

GJESINGHUS FORSAMLINGSHUS
Auningvej 15, 8963 Auning 
Fredag d. 18. nov. 2016
Entre:  125 kr.  •  Musik kl. 20
Spisning - en let anretning i pausen – pris 75 kr.
Tilmelding:  Tlf. 23344506 / 20930935
Senest 14/11



MAAETOFT & BECHMANN 

Roots – New Orleans, Hillbilly og Blues

Skal man gi’ den musikgenre, der præsenteres her, et passende navn, 
så må det være ROOTS. Guitaristen Nils Maatoft er inspireret af ameri-
kansk Hillbilly og blues fra 1920’erne og op til 60’erne. Janus Bechmann’s 
fødder er plantet i samme muld i årtierne fra 70’erne til i dag. Bechmann 
har en lang karriere som guitarist og producer med Ester Brohus og han 
regnes for en af landets bedste indenfor pickin’, slide og strumming!
Nils Maatoft var 80’ernes sanger, guitarist og sangskriver i rock’n roll 
bandet The Intellectuals og var desuden storleverandør af sange til 
Henning Stærk’s udgivelser i samme periode. Nils har udsendt 3 albums 
i eget navn og Janus ligeledes 3 albums, den seneste i 2016. Bechmann 
og Maatoft har begge rejst rundt i USA, spillet og skrevet sange, levet et 
ægte musikerliv ’on the road’. Begge har mange historier og oplevelser 
med i bagagen, som de vil fortælle om.

KOED FORSAMLINGSHUS
Skalhøjvej 1, 8560 Kolind
Fredag d. 11. november 2016  •  Kl. 20
Spisning kl. 18.30
Entre:  200 kr  •  Inkl. spisning
Tilmelding:  Tlf. 3042 7760  •  Senest 10/11
koedforsamlingshus@gmail.com



Cubansk Aften   -   Cubansk musik, mad & dans
Son Clasico inviterer til en energisk og medrivende koncert med ægte 
klassiske cubanske salsarytmer. Koncerten vil forme sig som en musi-
kalsk tidsrejse gennem Cubas 500 år lange historie. 

Med musikalske briller ser Son Clasico på, hvordan Cuba har udviklet sig 
fra slave- og kolonitiden, gennem det senere diktatur og frem til i dag 
under Fidel Castros regime. 

Publikum vil blive inddraget i sange, rytmer, kor og danse. 

En stemningsfuld og en spændende fortælling, en åndeuddrivelse, og 
så skal alle ud at danse salsa! Jorge og Mick Cordero er ægte cubanere 
bosat i Danmark.

JORGE CORDER0 & SON CLASICO
SANGSTRUP FORSAMLINGSHUS
Hjembækvej 44, 8500 Grenaa
Fredag d. 7. okt. 2016
Spisning kl. 18.30  •  Musik kl. 20
Entre:  210 kr.  •  Inkl. spisning
Tilmelding:  Tlf. 3154 1109
peteralb@gmail.com  •  Senest 30/9



PERNILLE HØJMARK   med pianist
HAMMELEV FORSAMLINGSHUS
Hammelev Kirkevej 2, 8500 Grenaa
Lørdag d. 29. okt. 2016  •  Kl. 20.30 – 22.30
Spisning kl. 18.30
Entre:  250 kr. musik  •  Kuvertpris 100 kr.
Tilmelding:  Tlf. 4064 6222 / 8632 1961
tt@infoit.dk

Pernille med pianist er et underholdende ”one woman” show med en 
af Danmarks mest kendte og respekterede entertainere.  Sammen med 
sin faste pianist, Peter Michael, tages publikum med på en rejse rundt i 
Pernilles omfattende musikalske univers. 

Der er bud på bedste viser fra revyernes guldalder, Du gamle måne, 
Ølhunden glammer, Solitudevej m. fl. Der er afstikkere til Benny Ander-
sens: Hilsen til forårssolen, Leonard Cohens: Dance me to end of love 
og Gasolins: Langebro. Sidst, men ikke mindst runder Pernille af med 
nogle af Sweethearts største hits: Ta´ med ud og fisk, Sommer og sol m. 
fl. Det hele bliver bundet sammen med historier fra det virkelige liv og 
et godt glimt i øjet.

En aften med Pernille Højmark giver publikum mulighed for at lytte, lære 
og synge med.



MC HANSEN med Jacob Chano
SKØRRING FORSAMLINGSHUS
Nørreled 32, 8544 Mørke
Fredag d. 18. nov. 2016  •  Kl. 20
Spisning i pausen
Entre:  225 kr.  •  Inkl. spisning
Tilmelding:  Tlf. 8697 4363 / 8697 4216
mail@karinhf.dk

Unik Country-Americana musik 

Den unge talentfulde sanger og guitarist M.C. Hansen har siden 2003 
rejst verden rundt med sin guitar, sin banjo og sine historier. 

De mange oplevelser og indtryk har han sat i musik og tekster, der for-
tæller om at være ung og på farten med den eftertænksomhed mødet 
med mange kulturer, musikere og mennesker rundt om i verden vækker. 

Med sig har MC Hansen Jacob Chano der akkompagnerer på harmoni-
um og synger kor. MC Hansen har udsendt cd’en ”Out now”, hvor Uffe 
steen, en af landets bedste guitarister, medvirker, optaget Live på The 
Brewery i 2013. 

Desuden har han udsendt 4 cd’er, senest ”From Whitehorse to Crow’s 
nest” i 2016. Musik for folk i alle aldre.



BARROW   Country – Folk – Rock
UDBY-UDBYHØJ FORSAMLINGSHUS
Rougsøvej 227, 8950 Ørsted
Fredag d. 28. okt. 2016
Spisning kl. 18  •  Musik kl. 20
Entre:  250 kr.  •  Incl. spisning
Tilmelding:  Tlf. 2021 5950  /  2835 4199
helle@postboks1.dk  •  Senest 20/10

Fra Vendsyssel til Highway ’61

Den Danish Music Awwards-nominerede folk/country-kvartet  Barrow 
udgiver nyt album til september. Barrow kombinerer  deres vendsyssel-
ske sound med amerikanske traditioner på en måde, som har fået Gaffa 
til at sammenligne dem med ikoner som Neil Young, Bob Dylan og The 
Band.

Barrow følger således op på deres højt roste debutalbum  Transition, 
der i den grad fik folk op af stolene, og de er igen i år klar til at fylde 
spillestederne med deres unikke klang og imponerende ørehængere. 
Deres kernepublikum består af 30+ årige, og appellerer, udover deres 
egen faste lytterskare, i høj grad også folk-blues og roots-publikummet. 
Barrow leverer fremragende dansemusik med stemning og nærvær. En 
lækkerbisken for alle country-elskere.



”TOTAL HIP REPLACEMENT”
HYLLESTED FORSAMLINGSHUS
Hyllested Bygade 8, 8400 Ebeltoft
Lørdag d. 12. nov. 2016
Musik kl. 20  •  Spisning kl. 18
Entré:  130 kr.  •  Kuvertpris 70 kr.
Tilmelding:  Tlf 2446 8573
hyllestedforsamlingshus@gmail.com  •  Senest 9/11

REGGAE – FUNK

Håndspillet reggae med en god portion soul som i den klassiske reggae 
og produceret med mere tanke på lækkerhed end  autencitet. Virkelige 
gode sange med fede hooks og en groovy vibe. Total Hip Replacement 
er et ungt reggae/funk band med sprudlende energi ud over scenekan-
ten. 
Bandet består af 5 unge gutter fra Århus og de har helt indtaget byens 
undergrund med deres seje rytmer, som man bare MÅ danse til.
Total Hip Replacement har allerede været meget omkring med deres 
hippe musik bl.a. TRAIN, VOXHALL, ATLAS, RADAR, V 58, PALETTEN samt 
en tur til Ghana, hvor de blev vist på Vest-Afrikansk TV og spillede på 
GOIL FILLING STATION.
Bandet har netop udsendt albummet ”KEEP THE FIRE ALIVE”.



HIMALAYA – bjergbestigning på VERDENS TAG

HEVRING FORSAMLINGSHUS
Voer færgevej 29, 8950 Ørsted
Torsdag d. 3. nov. 2016  •  Kl. 20
Spisning kl. 18
Entre:  200 kr.   Inkl. spisning   •   u- spisning 100 kr.
Tilmelding:  Tlf. 4014 2868
hevringbeboerforening@gmail.com 

Eventyreren og bjergklatreren Bo Belvedere Chistensen tager os i dette 
lysbilledforedrag med på en rejse til Himalaya, hvor de fleste af verdens 
højeste bjerge befinder sig. Også kaldet ’Verdens Tag’. Bo Belvedere har 
besteget en lang række af verdens højeste  bjerge, herunder Mount Eve-
rest, hvor han i 1996 nåede 8450 m. uden iltflasker. Det var ca 400 m. 
under toppen. Han er med i Challenge of the 14, hvor målet et at bestige 
de 14 højeste bjerge i verden. I 2014 besteg han verdens 6. højeste bjerg, 
Cho Oyu, på 8200 m. i Himalaya og er sammen med 3 danskere blandt 
de meget få, der har været oppe over 8000 m. 

Bo Belvedere vil i dette foredrag fortælle om Himalaya og sine fantasti-
ske oplevelser blandt verdens allerhøjeste bjerge ledsaget af eneståen-
de fotos, han selv har taget undervejs. Han udgiver en bog i år om Hi-
malaya, som dette foredrag er baseret på. Han har desuden produceret 
flere film bl.a for DR.



SIRIUS-PATRULJEN – et spor i livet
TVED FORSAMLINGSHUS

Tved Bygade 45, 8420 Knebel 

Torsdag d. 13. okt. 2016  •  Kl. 20

Entre:  100 kr.

Tilmelding:  Tlf. 2071 1765

Foredrag Mads M. Pedersen

”To år ved Sirius – Et spor i livet” er et lysbilledforedrag om en oplevelse 
for livet, sergent Mads M. Pedersen fortæller om denne  aften. Et fore-
drag om en lille dreng, der satte sig et mål og mange år  senere udlevede 
sin drøm – en drøm om storslåede  oplevelser under ekstreme forhold. 

Mads M. Pedersen er fra Vestjylland og fortæller i foto, video, musik 
og historier om de fantastiske  slæderejser som medlemmerne af den-
ne permanente danske slædepatrulje  gennemlever under forhold, der 
kræver det yderste af mennesker, bl.a om en slæderejse på 3 mdr. gen-
nem 3.000 km. af verdens mest øde og barske natur med temperatu-
rer under minus 50 gr C –  under midnatssolen, to mand alene sammen 
med  hundene. Der bliver også fortalt om Forskolen, Sirius og Station 
 Daneborg på Grønlands vilde ubeboede østkyst. 



LATIDA  -  Latinamerikansk musik
UGELBØLLE FORSAMLINGSHUS
Overgaardsvej 4, 8410 Rønde
Lørdag d. 5. nov. 2016
Musik kl. 20  •  Spisning kl. 18
Entre:  225 kr.  •  Inkl. spisning
Tilmelding:  Senest 31/10
ugelboelleforsamlingshus@gmail.com

I et møde mellem to verdensdeles musik, som Tango, Bolero, Fado mm, 
præsenterer den latinamerikansk-danske kvartet Latida sin musik med 
dybe rødder i de to kontinenter. 

Et personligt og originalt samspil mellem en Argentinsk sangerinde 
og danske musikere. Latida kvartetten tager dig med på en musikalsk 
rundrejse, hvor du bliver forført af musikkens intensitet og klangfarver 
– og de historier der er knyttet til sangene bliver fortalt. 

Rina Skeel, sang – Bjarne Nygaard Nielsen, guitar – Martin Damgaard 
Kristensen, klaver & harmonika – Simon Brøde Holm, kontrabas. 

Forsamlingshuset giver denne aften en sjælden mulighed for at ople-
ve en usædvanlig og medrivende musik. En sjælden mulighed på vore 
breddegrader. 



VRINNERS FORSAMLINGSHUS
Rolsøgaardvej 2, 8420 Knebel
Lørdag d. 15. okt. 2016
Musik kl. 20  •  Spisning kl. 18.30
Entre:  195 kr.  •  Inkl. spisning
Tilmelding:  Tlf. 5056 5600
Vrby3@icloud.com

THE HAPPY RIVER BAND   -  Irsk musik

En ny trio er født! Glæd jer til at møde denne splinter nye dynamiske 
trio “The Happy River Band”. Trioen er en smeltedigel af folkemusik når 
det er bedst. Sammen spiller The Happy River Band dynamisk, legende 
og stemningsfuldt. Aftenen byder på såvel smukke som livlige melodier 
og sange fra det irske univers samt få afstikkere til de mere hjemlige 
himmelstrøg.
Irske Shane Donnelly har fået den irske folkemusik ind med modermæl-
ken. Han er halvdelen af den populære duo “Jane og Shane”, som har 
turneret Danmark rundt i de sidste 15 år. Det har ført til samarbejde med 
bla. Niels Hausgaard, DR Underholdningsorkester, John Sheahan, Dubli-
ners. Louise Vangsgaard har bevæget sig i den irske musik siden sine 
unge dage. Hun har bl.a. spillet i de succesfulde bands ”Moving Cloud” 
og ”Tradish” foruden i mange andre Folk-bands. 
Mads Knude har baggrund i den amerikanske folkemusik og spiller i ”Rio 
Grande” og ”Dana Bluegrass Band”. 


