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Du kan også se os på

Velkommen
30 forsamlingshuse spreder for 13. gang liv på Djursland i 
 efteråret 2017. Kom og oplev spændende  foredragsholdere, 
levende musik, show og meget andet – med  fællesskab og 
samvær som en del af rammen. Programmet er udsprun-
get af lokale idéer og ønsker – og de præsenterer folke-
lig kultur af høj kvalitet med masser af kreative kræfter. 
Giv forsamlingshuset en ny chance – også selv om du 
 måske ikke kender de optrædende eller forsamlingshuset.  
 

Bestil plads
Husk, at du er sikker på at få plads, hvis du er hurtig og be-
stiller på forhånd. Du kan også købe billet ved  indgangen – 
hvis der er flere tilbage. Til arrangementer med spisning er 
forhåndsbestilling hertil nødvendig.  Bestilling sker  direkte 
til forsamlingshuset. Se priser, tilmeldingsfrister, telefon-
numre og mailadresser under hvert enkelt arrangement.

 
Bo Jacobsen

Projektkoordinator

LIV I FORSAMLINGSHUSENE DRIVES AF:

- og støttes af:

Gå ind på:

www.liviforsamlingshusene.dk
Her kan du finde de forskellige forsamlingshuse 

og downloade arrangementerne i A4
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Den nye rock’n’roll-musik var et støjende djævelskab. Og djævelskabens 
ypperstepræst var en 21-årig tidligere lastbilchauffør fra USA, der fik 
teenagerne til at gå amok med sine vilde sange og danse. Endnu inden 
man kunne høre Elvis Presleys musik herhjemme eller se ham bevæge 
sig, kunne man læse fæle ting om ham i avisen.
Det var i sommeren 1956, Elvis blev indbegrebet af moralens og kultu-
rens opløsning. Men allerede tre år senere kunne det pæne ungdoms-
blad Tempo præsentere ”vores alles Elvis Presley” som et forbillede. 
Gennem fortællingen om Elvis’ vej fra farlig til harmløs, set med danske 
briller, kan vi se ungdommens udvikling fra underkuelse til selvværd.
Elvis’ danmarkshistorie afdækkes gennem små fortællinger og spæn-
dende nye arrangementer af nogle af kongens største sange. Det mu-
sikalske foredrag er et samarbejde mellem kulturhistoriker og guitarist 
Bertel Nygaard og multiinstrumentalist Jacob Venndt.

ELVIS AFTEN - Foredragskoncert med Venndt & Nygaard
Hevring Forsamlingshus
Voer Færgevej 29, 8950 Ørsted
Fredag d. 22. sept. 2017   .   kl. 18.30
Spisning kl. 19.00   .   Musikforedrag kl. 20.00
Entre:  Musik 125,- kr.
Spisning:  75,- kr. – lækre burgere m. tilbehør
Tilmelding:  Tlf. 2030 5811 eller
tagholm@gmail.com   .   senest 19/9

En musikalsk rejse gennem tid og landskab, fakta og skrøner

Sangerparret Hans Dueholm og Birgitte Holt Nielsen fra Halling på Djurs-
land har sat sig for at finde skæve, finurlige skrøner og spændende hi-
storiske beretninger fra Djursland før og nu.

Det kan være falskmøntneri på Hjelm, kalkbrænderi ved Birkesig, fran-
ske flygtninge i Kolind, Hamlets grav ved Ammelhede, den engelske 
 besættelse af Anholt eller lokale historier fra Djurslands mange landsbyer.

Fortællingerne krydres med musik og sang fra den store danske 
sangskat. Såvel gamle folkeviser som klassiske danske sange, nyere vi-
ser og mere populære toner. Publikum vil også blive inddraget i sangen.

Hans Dueholm og Birgitte Holt Nielsen har igennem mange år arbejdet 
med sangglæde og fællesskab såvel hos børn som voksne. 
Hans Dueholm er desuden som sanger tilknyttet Den jyske Opera.

DJURSLAND RUNDT  -  med sangkraft og fortællelyst
Skørring Forsamlingshus
Nørreled 32, 8544 Mørke
Fredag d. 22. sept. 2017
Musik kl. 19.30   .   Spisning i pausen
Entre:  225,- kr.   .   inkl. spisning
Tilmelding:  8697 4216 / 8697 4363
mail@karinhf.dk   .   Senest 14/9

Det er intet mindre end et scoop, at kunne præsentere Marie Frank i 
Lime her på Djursland. Marie Frank er flere gange løbet med DMA og 
Grammy priser som ”Årets danske Sangerinde” 
Den charmerende sangerinde med den karakteristiske stemme har sun-
get sig ind i mange danskeres hjerter siden hun i 1999 debuterede med 
albummet ”Ancient Pleasures”, der tog både publikum og medier med 
storm og høstede adskillige musikpriser bl.a Danish Music Award. 
Med træfsikre hits som ”Symptom Of My time”, ”Under The Water” var 
grunden lagt til en karriere af den langtidsholdbare slags, også Internati-
onalt. I 2015 udkom Maries seneste og anmelderroste album ”Kontinua”, 
det første med danske tekster. Hun har her taget hul på et nyt og spæn-
dende kapitel i hendes musikalske rejsebog.
Maries koncerter er båret af et sjældent nærvær, nerve og en ligefrem
ægthed, der tager publikum med i et medrivende og humoristisk show.

Marie Frank Solo - Egne sange med nærvær
Lime Forsamlingshus
Markvænget 2,8544 Mørke
Lørdag d. 23. sept. 2017   .   Musik kl. 20.00
Fællesspisning kl. 18.00
Entre: 250,- kr.   .   incl. spisning
Tilmelding:  Tlf. 4236 4418
tilmelding@limeby.dk   .   Senest 19/9
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Rejsen starter i Zimbabwe, hvor vi ser et af verdens største og smukke-
ste vandfald, Victorievandfaldet, som blev opdaget af dr. Livingstone.

Vi bor på det gamle og meget velholdte Victoriefals hotel. Vi tager ind 
Zambia og ser bl.a. den gamle bro, som englænderne i sin tid fik bygget 
over Zambezi-floden.

Vi tager på en sejltur på Zambezifloden oven over vandfaldet og rejser 
derefter med det berømte luxustog Rovos Rail fra Zimbabwe, gennem 
Botswana og Kalahariørkenen, ned til Pretoria i Sydafrika. 

Efter en rundrejse i omegnen af Pretoria kører vi nordpå for at ind-
lede en filmsafari i Limpopo-provinsen, hvor vi kommer tæt på både 
næsehorn, elefanter, løver, geparder, antiloper m.m. og oplever Lim-
popo-provinsens fantastiske natur.

Sydøst AFRIKA – Safari  -  Poul A. Frederiksen
Marie Magdalene Forsamlingshus
Bøjstrupvej 26, 8550 Ryomgaard
Torsdag d. 28. sept. 2017   .   kl. 20.00
Entre:  100,- kr.    Kaffebord 40,- kr.
Tilmelding:  Tlf. 8639 4863
forsamlingshusetmm@yahoo.dk
Senest 25/9

Bibbi & Snif er kendt for deres deltagelse i TALENT 2010 og den efterføl-
gende mediestorm i ugeblade og aviser. Bibbi og Snif er far og datter, 
og de har hele livet haft stor kærlighed til countrymusikken. Det er den 
ægte vare, der her er tale om. Med spilleglæde, indlevelse, humør og 
Bibbis flotte vokal er det en virkelig velspillende country-duo, vi skal 
opleve. Bibbi & Snif kommer ud over scenekanten og er garant for en 
oplevelse, som publikum ikke glemmer. 

Snif havde 40-års musiker jubilæum forrige år og har 25 års jubilæum 
som medarrangør af SCC Country festival i Silkeborg. Bibbi er således 
vokset op med country i ørene og med sine forældre som musikalske 
sparringspartnere. Det var således helt naturligt, at far og datter for ti 
år siden gik på scenen sammen første gang. Efterfølgende er det blevet 
til utallige koncerter. 

Bibbi & Snif   -   country musik
Enslev Forsamlingshus
Kanalvej 21, 8500 Grenaa
Fredag d. 29. sept. 2017   .   kl. 20.00
Entre: 140,- kr.    .   Spisning kl. 18.00
Kuvertpris: 110,- kr. inkl. kaffe
Tilmelding: Tlf. 6175 9571
niels@oestship.dk   .   Senest 25/9

H.P. Lange og Lars Hagemann, Flyvefisken, Ebeltoft
Blues & Food er - som navnet antyder – et helhedskoncept.

Her får man både livemusik og live-cooking lige på stedet.

Bluesmusikeren, H.P. Lange og kokken, Lars Hagemann medbringer mu-
sikken og eget udekøkken. 

HP stiller op med 2 supergode bluesmusikere og der bliver musik både 
under og efter spisningen.

Gennem årene har de lavet deres Blues & Food aftener over hele landet 
– på kulturhuse, festivaler og forsamlingshuse o.m.a.

Det skal nævnes, at kok Lars Hagemann er tildelt Det Danske Gastrono-
miske Akademi’s Hæderspris og at HP Lange har modtaget en Danish 
Music Award for hans Roots-musik.

Strands Forsamlingshus
Strands bygade 42, 8420 Knebel
Lørdag d. 30. sept. 2017   .   fra kl. 19.00
Entre:  140,- kr.
Kuvertpris:  125,- kr. pr. tallerken
Tilmelding:  Tlf. 8635 2065 / 5129 5045
rud-joan@mail.tele.dk   .   Senest 26/9

Blues & Food
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HENRIK 
STRUBE

henrikstrube.dk                       facebook.com/henrik.strube.personlig

& Pete Repete

Denne aften inviterer Henrik Strube og Pete Repete til en unik 
 intim-koncert med sange, historier, anekdoter, tid til nærvær, alvor og 
sjov. En oplevelse uden lige af de sjældne. 

Duoen er umanerligt underholdende med de kendte smukke sange fra 
14 albums. Humor, poesi og indhold. Lydniveauet er behersket og med 
stor akustisk kvalitet. 

Henrik Strube, der har 40 år bag sig som musiker og entertainer, har for-
uden sin egen musik og eget band været guitarist i legendariske Røde 
Mor igennem alle årene, samt del af trioen ”Story Entertainers” med Car-
sten Islington og Gravers Graversen. Pete Repete har spillet med intet 
mindre end Malurt, CV Jørgensen og Big Fat Snake.

En sjælden mulighed for at komme ind bag facaden i dansk rockmusiks 
gyldne periode, hvor kreativitet og originalitet var stor.

HENRIK STRUBE & PETE REPETE  -  sange, fortællinger og anekdoter
Rostved Forsamlingshus
Askedalsvej 5, 8410 Rønde
Fredag d. 6. okt. 2017   .   kl. 20.00
Dørene åbnes kl. 19.30
Entre:  130,- kr.
Kontakt:  3022 4999
s.secher74@gmail.com

Det er med glæde og stolthed at vi kan præsentere et af landets stør-
ste countrymusik-ikoner. Musikalitet og stædighed er to nøgleord i Ester 
Brohus´ karriere. 

Siden pladedebuten ”Ester” og hittet ”Perfect Way” i 1992 har hun 
op til i dag manifesteret sig som vores stærkeste og mest originale 
 country-inspirerede navn. 

Ester skriver selv sin musik og sine tekster, som hun fremfører med sjæl 
og glød og hun fremstår i dag som en af landets bedste sangere og 
sangskrivere. Hendes musik og tekster er på en gang tidløse og aktuelle. 

Ester forstår at sætte sit helt personlige præg på såvel egne og andres 
sange. Hun har et stort hjerte for skæve eksistenser og ”dem de andre 
ikke vil lege med”. Den lille sangerinde, med den store stemme trækker 
fulde huse overalt.

Koncert med ESTER BROHUS
Vrinners Beboerhus
Rolsøgaardsvej 2, 8420 Knebel
Fredag d. 6. okt. 2017   .   Spisning kl. 19.00
Musik kl. 20.00
Entre:  225,- kr. incl. spisning . Mobilepay: 2988 4170
Tilmelding:  Tlf. 2081 0313
lonekj1@live.dk   .   Senest 28/9

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, spille-klubber. 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 hjertet 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! 

MICHELLE BIRKBALLE Duo
Øster Alling Forsamlingshus
Hovedgaden 34, 8963 Auning
Fredag d. 6. okt. 2017   .   kl. 20.00
Entre:  130,- kr.    .   Dørenes åbnes kl. 19.00
Tapas 100,- kr. Bestilles v. tilmelding.
Tilmelding:  Tlf. 2139 1238
mhauberg1961@outlook.dk . Senest 2/10
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Første halvdel kommer til at handle om mit liv med medfødt clairvoyan-
ce, og evner som healer. 
Hvordan det er at vokse op, og være anderledes. Hvorfor det var og blev 
et problem at kunne heale og se ”usynlige” ting og væsner. Endelig som 
voksen, så jeg lyset og fandt ud af at bruge mine evner.
I anden halvdel efter kaffen, har hatten været rundt med spørgsmål, 
som jeg vil besvare efter bedste evne. 
Der er ingen forbudte spørgsmål, men skån mig for den med, at jeg 
kender to mænd, hvem skal jeg giftes med, eller hvad hed min morfar. 
Jeg arbejder ikke med platforms clairvoyance. 
Til gengæld kan jeg også vise Jer, hvordan man kan snyde med den form 
for clairvoyance. 
Når I går hjem er det forhåbentligt med et smil på læben, lidt klogere på 
min verden, efter et par hyggelige timer. 

CLAIRVOYANCE  -  Foredrag ved Britta ’Tusmelda’ Astrup
Mesballe Forsamlingshus
Thorsagervej 26 B, 8550 Ryomgaard
Torsdag d. 12. okt. 2017   .   kl. 20.00
Dørene åbnes kl 19.30
Entre: 100,- kr - kaffebord 40,- kr.
Tilmelding:  Tlf. 5086 4886
quaade@adslhome.dk

Vi har med varm, varieret og veloplagt vokal jazz at gøre. Det er  31-årige 
Kira Martini garant for. Vel at mærke den legesyg slags, der ikke er ban-
ge for at mikse genrerne og ryste posen godt og grundigt (jazz/ world/
crossover). Den slags der opstår, når man omgiver sig med kreative, 
innovative og stærke musikere fra den danske jazz-scene. Mennesker 
der hver i sær bringer deres personlige særpræg til sammenskudsgildet. 
Med andre ord, når man er så priviligeret at have et 6-mands band som 
backing: Mads Søndergaard (klaver), Joel Illerhag (kontrabas), Morten 
Ærø (trommer), Ole ’Fessor’ Lindgren (trækbasun), Elith ’Nulle’ Nykjær 
(klarinet) og Finn Odderskov (sax). 

Kira Martini er i besiddelse af en sjælden intens og internationalt klin-
gende stemme, der let og elegant bevæger sig fra den ene stilart til den 
anden. Hun synes at høre hjemme mange steder. I New Orleans, i Bra-
silien, i Afrika og i The Great American Songbook. Der synges og spilles 
med stor smittende glæde, gnist og gejst. 

KIRA MARTINI BAND - Jazz, World, Crossover

 
Las Vegas Djurs Forsamlingshus
Georgsmindevej 7, Fjerupgårde, 8961 Allingåbro
Lørdag d. 14. okt. 2017  .  Dørene åbnes kl. 19.00
Koncert kl. 20.00   .   Tapas i pausen
Entre - musik: 210,- kr.   .   Kuvertpris: 70,- kr.
Tilmelding:  Tlf. 2980 0644
kontakt@lasvegasdjurs.dk   .   Senest 12/10

Kendt fra “De Nattergale” og “The Julekalender”, der vises på TV2 næsten 
hvert år!
NYT SOLOSHOW! “Der Er Altid Noget At Komme Efter” – Se og hør resulta-
tet af 30 fjumre år! Den alsidige entertainer, Carsten Knudsen, laver både 
Stand-Up, musikalske klovnerier og synger sange om Erling og Carla’s 
daglige kampe med klumper i sovsen, og de døde bambus i haven…..
De eksotiske rytmer og fremmede klange, spillet på instrumenter hjem-
bragt fra de varme lande, samt IKKE MINDST Carsten Knudsen’s overra-
skende kropsudfoldelser, vil vække drifterne i publikum, når han smyger 
sig op ad mikrofonstativet, eller ryster med benene så selv “The King” 
måtte være misundelig.
En aften i selskab med Carsten Knudsen er garanti for et godt grin og 
reflektion over vores dagligdag!
“Hvis jeg som barn, var blevet fortalt at jeg skulle ende som entertainer, 
ville det have virket lige så langt ude på landet, som mit barndomshjem”.

Carsten Knudsen Show
Helgenæs Forsamlingshus
Grimshovedvej 2, 8420 Knebel
Fredag d. 20. okt. 2017   .   kl. 20.00
Spisning kl. 18.00
Entre: Spisning incl. 200,- kr.
Tilmelding: Tlf 2936 8664
marianne0706@live.dk   .   Senest 16/10
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Countryblues meets mountain music. Dette er undertitlen på denne 
nye duo, som er et resultat af HP Langes nyeste album ”Travelling Man 
 Blues”, hvor Niels Bonefass spiller banjo og fiddle.
Cd’en, som var nomineret til en Danish Music Award, har fået fine an-
meldelser og mange roser for den instrumentale håndtering.
I mere end 30 år har HP Lange været bluesmusiker på landevejen, og er 
efterhånden en veteran på musikscenen i Danmark. Niels Bonefass er 
især kendt fra oldtime-musikken med mange ophold i USA og optræde-
ner på de store amerikanske oldtime-festivaler.
På scenen leverer duoen et energisk mix af delta blues, gospel og folk. 
Repertoireret er en blanding af egne sange og sange, samlet op blandt 
andet da HP lange boede i Louisiana og rejste i Mississippi. Desuden 
er der med Niels Bonefass banjo og fiddle kommet et strejf af cajun i 
 musikken.  H.P. Lange: Vocal, guitar - Niels Bonefass: Banjo, fiddle.

H.P. Lange & Niels Bonefass - Countryblues meets Mountain music
Koed Forsamlingshus
Skalhøjvej 1, 8560 Kolind
Fredag d. 27. okt. 2017   .   kl. 20.00
Spisning kl. 18.30
Entre:   140,- kr.   .   Kuvertpris: 110,- kr.
Tilmelding:  Tlf. 3042 7760 / 2264 0821
koedforsamlingshus@gmail.com   .   Senest 24/10

DANSKTOP – med landskendte Lotte Riisholt

Ebdrup Forsamlingshus
Astrupvej 47,
8560 Kolind
Tirsdag d. 24. okt. 2017   .   kl. 19.30
Entre: 125,- kr.
Entre, inkl. et lille traktement: i alt 150,- kr.
Tilmelding: Tlf. 8639 1027   .   Senest 18/10

Lotte Riisholt blev landskendt via Ekstra Bladets talentkonkurrence i 1976.
Igennem årene har hun sunget med mange forskellige bands, så som: 
Pasha, Love Birds, Mystique, Sunshine, Big Jive, Bonde Band, Jensen & Co., 
Dacapo og har også været gæstesolist i Big Band.
Lotte optræder ved denne lejlighed som solist - og hun har et stort dansk 
og internationalt repertoire, der passer til enhver lejlighed.
Lotte Riisholt har flere gange været på TV Charlie og andre TV-stationer, 
og har også deltaget på Dansktopfestivallen i Hedensted, samt sunget på 
Bakkens friluftscene i forbindelse med Fællessang på Bakken og på den 
store scene i teltet på Bakken. En stor oplevelse, når man tænker på de 
store navne, der har stået der på scenen gennem årene.
Toppen af kransekagen for Lotte var at modtage en pris for Det bedste 
dansktophit i Boxen i Herning til DANSKTOPPRISEN 2016. Det var en stor 
ære og cadeau fastslår hun. Så der er noget at komme efter for alle dansk-
top og countryelskere på Djursland og omegn.

Aftenens foredragsholder Christian Bøving er uddannet speciallæge i 
almen medicin, dvs. praktiserende læge, og har siden 2009 desuden 
været tilknyttet det danske forsvar.

Han har gjort tjeneste i Afghanistan samt Kosovo, haft sejlende tjeneste 
i Adenbugten samt Nordatlanten med forsvarets skibe, været cheflæge 
ved frømandskorpset og er nu skibslæge på Kongeskibet Dannebrog. 
Titlen på foredraget er ”Lægelivet på kanten”.

Et spændende foredrag om hans vej gennem systemet, missionerne i 
udlandet samt sejlende tjeneste inkl. Kongeskibet. Det er et meget ær-
ligt foredrag, hvor Chr. Bøving kommer tæt på . Det indeholder masser af 
humor, selvironi, dødelig alvor samt giver stof til eftertanke. Tilskuerne 
får noget at tænke over, og det giver stof til reflektion.

Efter foredraget er der mulighed for spørgsmål direkte fra hoften.

Hollandsbjerg Forsamlingshus
Hollandsbjergvej 21
8950 Ørsted
Torsdag d. 26. okt. 2017   .   kl. 19.30
Entre:  150,- kr. incl. et mindre traktement
Tilmelding:  Tlf. 2896 7448   .   Senest 23/10
hollandsbjergforsamlingshus@gmail.com

LIVLÆGE PÅ KONGESKIBET “DANNEBROG”
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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 karismati-
ske 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 hånd-
værk, 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 Fannerup For-
samlingshus.

SOUVENIRS  -   Pop med ironi og kærlighed

Fannerup Forsamlingshus
Gammelvej 4, 8560 Kolind
Fredag d. 27. okt. 2017   .   kl. 20.00
Entre: 130,- kr.   .   Spisning kl. 18.00
Kuvertpris: 95,- kr.   .   2 retter mad
Tilmelding: Tlf. 2026 8141  .  Senest 20/10
hoejmosegaard@firma.tele.dk

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.

SHAMROCK  -  Irsk folkemusik
Rodskov Forsamlingshus
Hovgårdvej 3, 8543 Hornslet
Fredag d. 27. okt. 2017   .   kl. 20.00
Entre:  150,- kr.   .   Spisning kl. 18.30
Kuvertpris:  100,- kr. – irske specialiteter
Tilmelding:  Tlf. 2584 7371
marianne@raunsbaek.com   .   Senest 22/10

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 livs-
farlige 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’.

Jens Falck   -   Irsk, skotsk, country, blues, reggae

Balle Borgerhus
Vestergade 16,
8444 Balle
Lørdag d. 28. okt. 2017   .   kl. 20.00
Entre: 150,- kr. incl. spisning
Tilmelding:  Tlf. 3024 5244
 jenskannegaard@gmail.com
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Enestående lysbillede-foredrag
Intimitet og nærvær kendetegner Mads Nissens arbejde, som sætter fokus 
på vor tids store globale udfordringer, såsom ulighed, manglende menneske-
rettigheder og menneskets forhold til naturen. Efter endt uddannelse som 
fotojournalist i 2007 bosatte Mads Nissen sig i Shanghai for at dokumentere 
de menneskelige og sociale konsekvenser af Kinas økonomiske vækst. Efter 
to år som freelancer i Kina flyttede han tilbage til Danmark og er i dag fast-
ansat fotograf på Dagbladet Politiken, internationalt repræsenteret af Panos 
Pictures, og hans arbejde publiceres blandt andet i Time, Newsweek, CNN, 
The Guardian, Stern og Der Spiegel. I 2015 vandt hans billede af det russiske 
par Jon og Alex hovedprisen i World Press Photo. Mads Nissens arbejde er 
blevet hædret med over 50 priser internationalt og i Danmark, og ved det 
danske Årets Pressefoto har han blandt andet blevet tildelt hovedpriserne 
Årets Billede samt Årets Fotograf - begge to gange. 
Mads Nissen har udgivet to fotobøger ”De Faldne” og ”Amazonas”.

Fælleshuset
Estruplundvej
St. Sjørup, 8950 Ørsted
Lørdag d. 28. okt. 2017   .   kl. 20.00
Entre:  120,- kr.
Tilmelding: Tlf. 8648 9848
torben.fausoe@mail.dk   .   Senest 27/10

Danmarks mest markante dokumentar-fotograf Mads Nissen

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.

Irsk aften med FOLK FRIENDS
Lyngby Forsamlingshus
Svinget 4, 8570 Trustrup
Lørdag d. 28. okt. 2017   .   kl. 20.00
Spisning kl. 18.00
Entre:  130,- kr.   .   Kuvertpris:  130,- kr.
Tilmelding:  Tlf. 2810 6434
thea@lyngbys.net   .   Senest 24/10

Fausing Forsamlingshus
Vestervangsvej 7, 8961 Allingåbro
Fredag d. 3. nov. 2017
Spisning kl. 18.00 Musik kl. 20.00
Entre: 250,- kr. incl. spisning
Tilmelding:  Tlf. 8648 1760
inger-bent-fausing@mail.dk  .  Senest 29/10 Cubansk musik og dans

LITTLE HAVANA SALSA PARTY

Little Havana er et vaskeægte salsa-party-orkester. Stilen breder sig fra til-
bagelænet traditionel cubansk ”son”, kendt fra filmen ”Buena Vista Social 
Club”, til hypermoderne salsa, inspireret af vor tids Cuba. Bestående af en 
flok glade og energifyldte musikere inviterer Little Havana til en aften med 
danse- og spilleglæde som omdrejningspunkt. Samtidig er der altid plads til 
det lyttende publikum ved bandets koncerter.
Det har fra starten været orkestrets idé, at nå ud til så mange salsa- 
interesserede mennesker som muligt. Derfor har Little Havana gjort det til 
sit varemærke, at blande kendte popnumre - fortolket som salsa - ind i reper-
toiret. Denne genkendelighed og ønsket om at nå ud til et bredere publikum, 
har gjort bandet meget populært og efterspurgt på rekordtid. Forsanger 
og danseinstruktør Diana Meldgaard indleder aftenen med at undervise i 
grundtrin og variationer for dem der har brug for at komme i gang eller skal 
have genopfrisket trinene.

- Forsamlingshuset byder på Cubansk inspireret mad - 
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Den unge talentfulde sanger og guitarist M.C. Hansen har siden 2003 
rejst verden rundt med sin guitar, sin banjo og sine historier. Op og ned 
ad de lange highways, som de amerikanske musikere altid har gjort. Ind 
ad døren på en cafe, frem med guitaren, et par sange og måske et job. 

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.

Denne aften er MC Hansen solo, som på sine mange lange ture i USA. 
MC Hansen har udsendt cd’en ”Out now”, hvor Uffe Steen, en af landets 
bedste guitarister, medvirker. Den er 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 med hang til god original musik og 
gode historier fra landevejen.

MC HANSEN  -   Roots & country
Lemmer Forsamlingshus
Lemmervej 7, 8544 Mørke
Fredag d. 3. nov. 2017
Musik kl. 20.00   .   Tapas kl. 18.30
Entre:  225,- kr.   .   incl. spisning
Tilmelding:  Tlf. 6016 6287
susanne@schartau.dk

Forsamlingshuset byder ind til en hyggelig og festlig aften i selskab 
med en lang række af de bedste sange, der er lavet af vores ungdoms 
helte.

Vi kan lytte, vi kan danse kinddans, vi kan være rock ’n roll-vilde og vi 
kan i høj grad synge med, når B.J. og Nicolai skaber nærvær og samvær 
og ægte 60’er stemning.

Dylan, Beatles, Creedence Clearwater Revival, Van Morrison, Elvis, Bob 
Marley, Be-bop-a-lula, Stand by me, Imagine, Dizzy Miss Lizzie o.m.a 
udødelige hits fra 60’ernes stjernehimmel fortolket prof. og rutineret 
med ægte glød af sangeren og guitaristen B.J., som har mere end 40 år 
på de støvede landeveje bag sig og har spillet med Poul  Dissing, Niels 
Skousen, Lone Kellermann, Stig Møller for at nævne et par stykker. 

60’ER AFTEN  -  B.J. & THE EVERGREENS
Ugelbølle Forsamlingshus
Overgårdsvej 4
8410 Rønde
Lørdag d. 4. nov. 2017   .   kl. 19.00
Entre:  150,- kr.
Tilmelding:
ugelboelleforsamlingshus@gmail.com

Intet mindre end Johnny Cash Band giver koncert i Sangstrup Forsamlingshus. 
Og nej, det er selvsagt ikke det originale band, men det midtjyske coverband, 
der gennem en årrække har haft succes med at fortolke sangene fra Johnny 
Cash og give dem sit eget helt personlige udtryk. Musikerne i Johnny Cash 
Band påtager sig ganske enkelt rollerne som bandets oprindelige  aktører, 
og så er hele repertoiret livsbekræftende Johnny Cash-sange krydret med 
anekdoter om den legendariske amerikanske country-, blues-, rock- og pop-
stjerne, som ofte gemte fine vedkommende tekster i selv de meste enkle af 
hans sange. Sangen ”Man in Black” var Johnny Cash´s helt eget varemærke. 
Sangen er en protestsang imod racisme, rige politikere, og Vietnam-krigen. 
I sangen gives der en støtte- og sympatierklæring til de fattige, fangerne i 
amerikanske fængsler. Den viser den sociale og menneskelige tilgang, som 
Johnny Cash forsøgte at udtrykke igennem musikken i hele sin karriere. Siden 
starten i 2010 har Johnny Cash Band optrådt på utallige musikfestivaler, ved 
byfester, i forsamlingshuse og andre spillesteder i Danmark. 

JOHNNY CASH BAND
Sangstrup Forsamlingshus
Hjembækvej 44, 8500 Grenaa
Fredag d. 3. nov. 2017   .   kl. 20.00
Entre:  140,- kr.
Spisning kl. 18.00. Kuvertpris 60,- kr.
Tilmelding:  Tlf. 2764 0940
henrikborg3@yahoo.dk

22

23

24



10   

Unik musik med højt til loftet
En koncert med Kristian Lilholt er en varm og underholdende oplevelse 
i selskab med en fremragende komponist, der med overskud og hu-
mor, spiller og fortæller sig igennem sit righoldige repertoire af unik-
ke sange, hvoraf mange er kendt fra Lars Lilholts repertoire. Hør f.eks. 
’Kong  Pukkelryg’, ’Hvor går vi hen når vi går’, ’Café måneskin’, ’Den hvide 
dværg’ i ukrukket nærvær med Kristian Lilholt, der er en stemningsska-
ber ud over det sædvanlige og som øser af sin musikalitet med over-
skud og varme.

Han kommer denne aften med sin trio med multi-instrumentalisten Las-
se Jørgensen og den unge sangerinde Ida Friis Virenfeldt. Kristian Lilholt 
udgav i 2005 CD’en ”Vejen videre” og i 2006 ”Her og langt væk”.

KRISTIAN LILHOLT BAND
Voer Forsamlingshus
Voer Færgevej 92
8950 Ørsted
Lørdag d. 4. nov. 2017   .   Musik kl. 20.00
Entre:  250,- kr. inkl. mad. Spisning kl. 18.00
Tilmelding:  Tlf. 2362 1576
voer@primanet.dk   .   Senest 27/10

Irsk-skotsk Folk, Dubliners, Beatles mm.
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 repertoire. 

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. 

WEDGWOOD DUO
Vejlby Forsamlingshus
Søren Quistvej 24, 8500 Grenaa
Fredag d. 10. nov. 2017   .   kl. 20.00
Spisning kl. 18.00   .   Andesteg
Entre:  130,- kr.   .   Kuvertpris:  100,- kr.
Tilmelding:  Tlf. 5051 0598 / 4143 9084
olsen-homaa@homaas.net

”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 
Mogensen, Bent Werther og Poul Rudi. James Rasmussen Trio under-
holder publikum med de største radio-hits fra dengang og undervejs 
fortæller James anekdoter fra livet som en Jack. Man vil fx. høre Man-
dalay, 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 trommer.
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
Åstrup Forsamlingshus
Åstruphegnet 18, 8500 Grenaa
Fredag d. 10. nov. 2017  .  kl. 20.00
Spisning kl. 18.00
Kontakt:  John H. Nielsen - tlf. 6167 6170 - johnharry@yjh.dk
Entre:  incl. spisning: Gæster 275,- kr. / medlemmer 250,- kr.
Tilmelding: 6167 6170
www.aastrup-forsamlingshus.dk/LIV   .   Senest 1/11
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Det er en af de bedste sangskrivere Danmark har, som vi skal høre denne 
aften. En markant del af det, vi kalder ’Den danske Sang’ på linie med 
Kim Larsen, Sebastian m.fl.  Sange som ’Herfra hvor vi står’, ’Isabel’, ’Jeg 
vender mig i sengen’ oma. Niels Skousen startede sin musikalske karriere, 
med at han hørte Bob Dylan-albummet ”Another Side Of Bob Dylan”. Han 
købte staks en guitar og begyndte at lære at spille, og samtidigt begynd-
te han at skrive sange. Denne påvirkning har varet hele karrieren: Bl.a. 
er albummet Dobbeltsyn stærkt påvirket af Dylan men også af Leonard 
Cohen og Billie Holiday. Planen var, at han skulle være læge. Han startede 
da også på studiet men blev draget af Studenterscenen, og karrieren som 
musiker og skuespiller startede. Niels Skousen var en del af ungdomsop-
røret og ”Skousen og Ingemann” var blandt de første, der skrev nye sange 
på dansk. Han var en del af Musikpatruljen med bl.a. Stig Møller og var 
med som gæst i Young Flowers som både sanger og sangskriver. Niels 
Skousen er også en eminent skuespiller, kendt fra en række TV-serier.

NIELS SKOUSEN solo  -  Egne unikke sange
Hammelev Forsamlingshus
Kirkevej 2, 8500 Grenaa
Lørdag d. 11. nov. 2017   .   kl. 20.00
Spisning kl. 18.30
Entre: 160,- kr.   .   Kuvertpris: 125,- kr.
Tilmelding: Tlf. 2342 1504 / 4064 6222
tt@infoit.dk   .   senest 8/11

Det er et par ”old cats”, der står på scenen. Mundharpespilleren Henrik Han-
sen og guitaristen Martin Blom udgør halvdelen af bluesbandet Trouble Cats 
og har spillet sammen i mange årtier. Som duo leverer de songs, roots, blues 
og ballader, når slideguitaren møder harpen i duel. Henrik Hansen og Martin 
Blom Hansen spiller sammen i blues & rootsrock-bandet Trouble Cats, der i 
2017 kan fejre 30 års jubilæum! Samtidig drager de to ud i landet som duo. Vær 
forberedt på en varm omgang roots & blues, når de to veteraner giver den 
gas. I kan forvente: Mundharpe i fineste form, akustisk guitarklang, sprælsk 
slideguitar, bluesfortællinger, helt nye sange i roots- americana-genren, løg-
nehistorier og absolut levende musik. Henrik Hansen, mundharpe, sang, har 
ud over Trouble Cats spillet med Mojo Hands, samt et hav af jamsessions på 
det legendariske spillested ’Fatter Eskil’ i Aarhus. Martin Blom, guitar & sang, 
har ud over ’Trouble Cats’ spillet med Cajun-bandet ’The Bayous’ og trioen 
’Don Mess’. Han har skrevet hovedparten af musikken og har udgivet bogen 
”Sange fra ødekirken” og albummet ”Crossing The Water” (2014).

MARTIN BLOM – HENRIK HANSEN BLUES Trouble Cats
Hyllested Forsamlingshus
Hyllested Bygade 8, 8400 Ebeltoft
Fredag d. 17. nov. 2017  .  kl. 20.00  .  2x45 min.
Spisning kl. 18.00
Entre:  130,- kr.   .   Kuvertpris: 70,- kr.
Tilmelding:  Tlf. 2611 2219   .   Senest 15/11
hyllestedforsamlingshus@gmail.com

Tamra Rosanes har medvirket på over 500 albums, været nomineret til 
adskillige danske Grammy’er, er jævnligt på de danske hitlister og bevæ-
ger sig erfarent indenfor alt fra pop, country, Gospel og line-dance. Hun 
optræder i udlandet, på de danske klubber, spillesteder og musikhuse 
og festivaler med band, duo eller solo. Hun har sunget sammen med 
kendte danske navne fra begyndelsen af 1970’erne, hvor hun kom til 
Danmark fra USA. Hun har skrevet sange til mange danske musikere og 
har siden begyndelsen af 1990’erne været Danmarks ukronede Country 
Dronning. Hun blev kendt for at gøre country populært i Danmark og 
havde bl.a. stor succes med Cowgirls - et band, der udover Tamra Rosa-
nes bestod af arbejdskollegerne Sanne Salomonsen og Lis Sørensen. 
Tamra havde 40 års jubilæum i 2012 og hun er netop blevet kåret til 
American country singer and songwriter, og blev i 2014 blive hædret 
som ’America´s Old Time Country Music Hall of Fame’, i Iowa, USA for 
hendes bidrag til Rockabilly og Honky Tonk Music. 

TAMRA ROSANES  -  “DANMARKS COUNTRY DRONNING”
Nørager Forsamlingshus
Munkhusevej 2, 8961 Allingåbro
Fredag d. 17. nov. 2017   .   kl. 20.00
Spisning kl. 18.00
Entre:  250,- kr. incl. spisning
Tilmelding:  Tlf. 8648 6788
neyde@mail.dk   .   Senest 12/11
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Øl, vin, vand, kaffe og the kan købes ved alle arrangementer

- kulturen der 
kommer til dig!

1 Hevring Forsamlingshus
 Voer færgevej 29 
 8950 Ørsted

2 Skørring Forsamlingshus
 Nørreled 32 
 8544 Mørke

3 Lime Forsamlingshus
 Markvænget 2 
 8544 Mørke

4 Marie Magdalene Forsamlingshus
 Bøjstrupvej 26 
 8550 Ryomgaard

5 Enslev Forsamlingshus 
 Kanalvej 21 
 8500 Grenaa

6 Strands Forsamlingshus
 Strands bygade 42 
 8420 Knebel

7 Vrinners Beboerhus
 Rolsøgårdsvej 2 
 8420 Knebel

8 Øster Alling Forsamlingshus
 Hovedgaden 34 
 8963 Auning

9 Rostved Forsamlingshus
 Askedalsvej 5  
 8410 Rønde

10 Mesballe Forsamlingshus
 Thorsagervej 26B 
 8550 Ryomgaard

11 Las Vegas Djurs
 Georgsmindevej 7, Fjerupgårde  
 8961 Allingåbro

12 Helgenæs Forsamlingshus
 Grimshovedvej 2 
 8420 Knebel

13 Ebdrup Forsamlingshus
 Astrupvej 47 
 8560 Kolind

14 Hollandsbjerg Forsamlingshus
 Hollandsbjergvej 21 
 8950 Ørsted

15 Koed Forsamlingshus
 Skalhøjvej 1 
 8560 Kolind

16 Fannerup Forsamlingshus
 Gammelvej 4 
 8560 Kolind

17 Rodskov Forsamlingshus
 Hovgårdvej 3 
 8543 Hornslet

18 Balle Borgerhus
 Vestergade 16, 
 8444 Balle

19 Fælleshuset
 Estruplundvej, St. Sjørup 
 8950 Ørsted

20 Lyngby Forsamlingshus
 Svinget 4 
 8570 Trustrup

21 Fausing Forsamlingshus
 Vestervangsvej 7 
 8961 Allingåbro

22 Lemmer Forsamlingshus
 Lemmervej 7 
 8544 Mørke

23 Sangstrup Forsamlingshus
 Hjembækvej 44 
 8500 Grenaa

24 Ugelbølle Forsamlingshus
 Overgårdsvej 4 
 8410 Rønde

25 Voer Forsamlingshus
 Voer Færgevej 92 
 8950 Ørsted

26 Vejlby Forsamlingshus
 Søren Quistvej 24 
 8500 Grenaa

27 Åstrup Forsamlingshus
 Åstruphegnet 18 
 8500 Grenaa

28 Hammelev Forsamlingshus
 Hammelev kirkevej 2 
 8500 Grenaa

29 Hyllested Forsamlingshus
 Hyllested Bygade 8 
 8400 Ebeltoft

30 Nørager Forsamlingshus
 Munkhusevej 2 
 8961 Allingåbro


