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Velkommen
30 forsamlingshuse spreder for 15. gang liv på Djursland i 
 efteråret 2019. Kom og oplev spændende  foredragsholdere, 
levende musik, show og meget andet – med  fællesskab og 
samvær som en del af rammen. Programmet er  udsprunget 
af lokale idéer og ønsker – og de præsenterer folkelig 
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 
 bestiller på forhånd. Du kan også købe billet ved  indgangen 
– hvis der er flere tilbage. Til arrangementer med spis-
ning er forhåndsbestilling hertil nødvendig.  
 Bestilling sker  direkte til forsamlingshuset.  
Se priser, tilmeldingsfrister, telefonnumre 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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Foredrag v. Naturvejleder Morten D.D. Hansen, der er kendt fra DR tv-serien: 
”Bidt af naturen”, fortæller på den mest underholdende og engagerende 
måde om den fantastiske verden, som han og mange tusinde andre dan-
skere hver dag bevæger sig rundt i. En verden, hvor man hver dag året rundt 
bliver bombarderet med oplevelser, når vandrefalken leger verdens hurtig-
ste fugl over byens tage, når mursejlerne ankommer, når isfuglen styrtdyk-
ker efter fisk, og når  tusinder af traner højt trompeterende passerer landet 
på vej mod Sverige. En  verden af liv – for der er fugle overalt! 
Hvad adfærd angår, er fuglene ikke til at komme uden om! De kan sove 
med en hjernehalvdel ad gangen, de udviser de mærkeligste  tilpasninger 
til kulde, varme, tynd luft og vand, nogle arter tilpasser sig lynhurtigt 
 klimaændringer, fugle synger, og de synger de vildeste sange. De er enormt 
glade for at æde fedt, de kan flyve uafbrudt i en uge uden vådt eller tørt, og 
de fortæller historier om Danmark, om Europa og om Verden – ikke bare om 
naturen, men i allerhøjeste grad også om kulturen.

JEG KIGGER PÅ FUGLE   
THORSAGER FORSAMLINGSHUS
Thorsgade 27, 8410 Rønde
Torsdag d. 12. sept. 2019
Kl. 19.00
Entre:  120,- kr.
Tilmelding: Tlf. 4050 2510
 Mail:  thorsagerforsamlingshus@hotmail.com

Morten
 D.D. Hansen

Jesper Theis spiller akustisk country blues med udgangspunkt i Missis-
sippi-deltaet, men med et personligt præg, der også trækker på gospel, 
folk, caribiske rytmer og jazz. Jesper skriver sine egne sange og har 
desuden et enormt repertoire af standarder og oversete perler fra delta 
bluesmusikkens storhedstid i første halvdel af forrige århundrede.

Jesper Theis har hurtigt etableret sig som et af de mest respekterede og 
pålidelige navne på den danske bluesscene.

På kontrabas er Olav Gudnason, som er bredt funderet og klassisk uddannet.

Jarno Varsted har skabt sig et navn som en virtuos mundharpespiller 
med en helt unik stil. Ud over en karriere som medlem af Young Comets 
og akkompagnatør for bl.a. H.P. Lange, Troels Jensen og Thorbjørn Risa-
ger og han udgivet to soloplader, som viser hvad blues er og hvad man 
kan udrette på en mundharpe.

JESPER THEIS TRIO   
RIMSØHUSET
Rimsø Bygade 22, 8500 Grenaa
Lørdag d. 14. sept. 2019
Kl. 20.00 
Entre: 120,- kr.   /   Spisning: 50,- kr.
Tilmelding: Tlf. 8633 2222
 Mail: pd@km.dk

Blues, gospel, 
folk, jazz

Dancing Queens er meget passionerede omkring, at det er lykkedes 
at gøre musik og stemmer så autentiske som muligt og de får stor 
ros overalt for at være tæt på de originale ABBA. De kaldes Danmarks 
 bedste Abba band. Dancing Queens leverer et flot show med dans og 
flotte kostymer. Der er fuldt drøn på showet, hvor de leverer 30 af de 
mest populære sange fra Abbas storhedstid i 70’erne. Vokalerne er på 
plads, og ligeså er drengene altid klar, når de starter showet med en 
super flot intro. Dancing Queens leverer varen tæt på originalen og det 
er bare den gladeste musik. Folk synger, klapper og danser med fra start 
til slut. Bandet elsker at se folk more sig, danse og synge, og vi tager 
sammen tilbage til de gode gamle ABBA dage. Det er det alle elsker ved 
at være med i dette top professionelle SHOW.

Jeppe Zoega, guitar  -  Rikke Frølund, vokal som Agneta 
Høgni Faurschou, klaver  -  Charlotte Brigon , vokal som Frida

THE DANCING QUEENS
Voldby Forsamlingshus
Birkedommervej 12, 8500 Grenaa
Lørdag d. 21. sept. 2019
Kl. 20.00   -   Spisning kl. 19.00
Entre:  150,- kr.   /   Kuvertpris:  100,- kr.
Tilmelding: Tlf.  5176 4154
 Senest:  16/9

ABBA
    SHOW

FREDDYs BLUES TRIO er et ungt meget spændende band, der med sin 
sprøde velklingende musik på kort tid er blevet landskendt. De spænder 
bredt i deres repertoire og er både originale og kompetente.

Frederik Tygesen har længe været anset som et af de store, up-and-
coming talenter i dansk blues. Trods sine kun 23 år er han i fuld gang 
med sin musiske karriere. Han kigger ofte dybt i den amerikanske 
sangskat, og bevæger sig ofte ud i beslægtede genrer som country, folk 
og rock’n roll. 

Sammen med Filip Dybjerg (Bas) og Mathias Rindom (Trommer) giver 
han sit bud på, hvordan blues kan lyde i 2019. Koncerterne er energiske 
og byder op til dans! 

Country, Blues, Folk, Rock’n Roll

FREDDYs BLUES TRIO    
KOED FORSAMLINGSHUS
Skalhøjvej 1, 8560 Kolind
Fredag d. 27. sept. 2019
Kl. 20.00   -   Spisning kl. 18.00
Entre:  140,- kr.   /   Kuvertpris:  80,- kr.
Tilmelding Tlf. 3042 7760   -   Senest 23/9 2019
 Mail:  koedforsamlingshus@gmail.com

Fra Vendsyssel til Highway ’61

Den Danish Music Awards-nominerede folk/country-kvartet Barrow ud-
giver nyt album til september. Barrow kombinerer deres  vendsysselske 
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 i år igen 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.

BARROW           Country – Folk – Rock
EnslEv Forsamlingshus
Kanalvej 21, 8500 Grenaa
Fredag d. 27. sept. 2019
Musik  kl. 20.00   -   Spisning  kl. 18.00
Entre:  140,- kr.  /  Kuvertpris:  110,- kr.   ialt 250,- kr.
Tilmelding: Tlf. 6175 9571   -   Senest 22/9
 Mail:   niels@oestship.dk

En koncert med duoen Jane & Shane er en ekstraordinær musikalsk 
 oplevelse. Duoen er begavede musikere og spillemænd, der med medriven-
de energi skaber magiske øjeblikke med deres forførende folkemusik. 
Jane & Shane har siden de mødte hinanden for over ti år siden skabt smuk-
ke øjeblikke for deres publikum og med deres tryllebindende spilleglæde på 
scenen.
Engelske Jane Clark, violin og irske Shane Donelly, guitar og vokal har deres 
musikalske afsæt i den britiske og irske folkemusik, som ligger dybt forankret 
i deres musikalske stil. På scenen er deres energi og ægte tilstedeværelse så 
overbevisende og intens, at det er umuligt ikke at lade sig rive med. 
Jane & Shane brød for alvor igennem, da sangeren og satirikeren  Niels Haus-
gaard i 2003 inviterede dem med i sit TV-show og med ordene ”engelske 
Jane og irske Shane er ikke bare gode musikere og spillemænd: De er bega-
vede  underholdere i absolut særklasse”. 
Jane & Shane er så populære, at de fylder spillestederne – hver gang!

JANE & SHANE 
HELGENÆS FORSAMLINGSHUS
Grimshovedvej 2, 8420 Knebel
Lørdag d. 28. sept. 2019
Musik kl. 20.00    -    Spisning kl. 18.00
Entre:  150,- kr.   /   Kuvertpris:  150,- kr.
Tilmelding:  Tlf. 5364 6842   -     Senest 20/9
 Mail:  d.thuborg@icloud.com 

Verdensklasse 
irsk- britisk folk
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Festligt, folkeligt 
og fornøjeligtSAND & HARBO  

SKIFFARD FORSAMLINGSHUS
Skiffardvej 26, 8560 Kolind
Fredag d. 4. okt. 2019
Kl. 20.00   -   Spisning incl. kaffe kl. 18.30 
Entre:  130,- kr.   /   Kuvertpris: 120,- kr.
Tilmelding: Tlf. 8633 9134 / 6024 9134  -  Senest 30/9
 Mail: skiffard17@gmail.com

Et unikt dansk makkerpar, som gennem over 30 år har spillet mere end 
9432 koncerter i både Danmark og udlandet.

Deres fabelagtige 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 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 musikalsk ople-
velse udover det sædvanlige.

Søren Ryge Petersen er kendt og afholdt af de fleste i landet. 

Denne aften optræder han ikke som haveorakel, men vil fortælle om 
nogle af de mange skæve eksistenser, han har mødt på sin vej som 
studievært på DR derude. 

Herlige og sære mennesker på Djursland såvel som i andre egne af 
landet. De der har hørt Søren Ryge ’live’ vil vide, at han er en fremra-
gende, engageret og meget morsom foredragsholder.

Så kom og bliv en del af dette meget personlige univers, der rummer 
virkeligt originale danskere fra en tid og en art, der snart er forsvun-
det, oplevet på første hånd af Søren Ryge og levendegjort som kun 
han kan det. 

En aften af de sjældne med en oplevelse at tage med sig hjem.

SØREN RYGE     Mennesker i Danmark

Vrinners BeBoerhus
Rolsøgårdsvej 2, 8420 Knebel
Lørdag d. 5. okt. 2019
Kl. 20.00   -   Dørene åbnes kl. 19.00
Entre:  160,- kr.   -   inkl. kaffe og kage
Tilmelding: Tlf. 2939 2794   -   Senest 30/9
 Mail: bestyrelsen@vrinnersbeboerforening.dk

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-trio, vi skal opleve. Bibbi & Snif kommer 
ud over scenekanten og er garant for en oplevelse som publikum sent 
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 med varme og charme. Med sig denne 
aften har de en kapacitet som Henrik Skriver på sologuitar. 

BIBBI & SNIF        Country musik
Lyngby ForsamLingshus
Svinget 4, 8570 Trustrup
Lørdag d. 5. okt. 2019
Kl. 20.00   -   Spisning kl. 18.00
Entre:  140,- kr.   /   Kuvertpris:  125,- kr. 
Tilmelding: Tlf. 4035 5292
 Mail:  jespergrevesorensen@gmail.com

Things We Do For Love er en fantastisk blanding af maximal rutine, for-
skellige vidtspændende karriereforløb med unikke  musikpersonligheder, 
der hver især excellerer på hver sin måde med det vokale som speciale og 
akkompagneret af guitar, piano og percussion.

TWDFL spiller og synger melodiske rocksange – oftest med vokalharmo-
nier som gennemgående særkende. 

Repertoiret består af egne kompositioner fra sangernes egne solist-
karrierer, MEN fordi alle tre har savnet det bedste af den tidløse pop/
rockmusik lige fra 70érne og frem til nu, udgør også udvalgte klassikere 
en del af set-listen.

Koncerterne, repertoiret og instrumenteringen er designet til det  intime 
koncertrum, og nærværet mellem trioen og publikum er selve  benzinen 
i deres vitale optræden.

IVAN PEDERSEN - PETER BUSBORG -JØRGEN THORUP
VOER FORSAMLINGSHUS
Voer Færgevej 92, 8950 Ørsted
Fredag d. 11. okt. 2019  -  
Kl. 18.00  Spisning  Entré incl. mad kr. 300,-
Kl. 20.00  koncert  Entré excl. mad kr. 180,-
Tilmelding: Tlf. 5383 1384
 Mail:  mail.k.lodahl@gmail.com 

Lasse & Mathilde er udnævnt til ikoner i dansk musikliv af de yngre generationer, 
og den folkekære duo er ganske vist bosat i Lundeborg, men kun for at komme 
videre ud i verden. De er danske ind til benet, ja, men henter masser inspiration fra 
hele verden. Og Lasse & Mathilde turnerer stort set året rundt!

Det var i 1975 at Mathilde Bondo´s første soloplade ”Pigesind” med tekster af 
Tove Ditlevsen og musik af Lasse Helner, udkom. Og det blev starten på duoen, 
på  scenen og privat. Internationale musikalske forbindelser gav et tæt samhørig-
hedsforhold til New Orleans og byens rige musikliv. Lyrikken har vejet meget til i 
Lasse & Mathildes sangskrivning, efter Tove Ditlevsen blev der sat musik til blandt 
andre: Poul Henningsen, Piet Hein, Martha Christensen - og mange flere gode ord.

En koncert med Lasse og Mathilde gi’r en oplevelse med spændvidde og stemning, 
der varmer. Et herligt mix af musik fra blues til poesi, lidt jazz, lidt rock, tekster med 
kant og til eftertanke, og ind imellem et par kommentarer, der forklarer ”det hele”, 
løser op med underfundig humor, og som skaber en varm og dejlig stemning over 
en koncert med spændvidde, musikalske udflugter og gedigen hygge.

LASSE OG MATHILDE
UDBY-UDBYHØJ ForsamlingsHUs
Rougsøvej 227, 8950 Ørsted
Lørdag d. 19. okt. 2019
Kl. 20.00   -   Spisning kl. 18.00
Entre:  140,- kr.   /   Kuvertpris:  110,- kr.
Tilmelding: Tlf. 8648 5196 / 4076 1174
 Mail:  andrekjaer332@gmail.com

Ørefængende melodier i smukke arrangementer.

 Drøm dig væk i en salighedsrus, når Hvalfugl byder dig ind i deres smukke 
 univers, hvor fortællinger fra Skandinaviens gamle musiktraditioner bliver for-
enet med lyden af den moderne ”nordiske tone”.

I krydsningen mellem det let flyvende og det store tunge finder vi folk-trioen 
Hvalfugl. 

En trio der igennem skønne melodier inspirerede fra både den danske og sven-
ske folkemusik tradition har skabt deres helt eget unikke lydunivers.

I 2016 var Hvalfugl nomineret til en DMA Folk Award i kategorien ”Årets Talent”.

Jeppe Lavsen (guitar)   .   Anders Juel Bomholt  (kontrabas) 
Jonathan Fjord Bredholt  (piano, harmonium)

HVALFUGL    Skandinavisk folkemusik i nye rammer

Mygind ForsaMlingshus
Gl. Oustrupvej 1, 8544 Mørke
Torsdag d. 10. okt. 2019
Kl. 20.00
Entre:  130,- kr.
Tilmelding: sms: 2281 3318   -   Senest: 6/10
 Mail:  kultur@mygind.dk
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TRADISH består af 3 musikere, der alle med mangeårig base i Aarhus har 
bevæget sig i og på tværs af mange forskellige genrer og  traditioner. 
På grund af deres erfaring med at spille alt fra små pub-sessions til 
store festivaler, appellerer Tradish ikke kun til det irske ”hardcore trad 
 publikum”, men rammer også folk, der ikke normalt lytter til folkemusik. 
Den levende musikalske tradition som refererer til genren ”Irsk Traditio-
nel Musik”, har en lang og fascinerende udvikling. Af og til glemmes det 
at denne musik ikke udelukkende er foregået inden for Irlands grænser. 
Den er også i høj grad sket blandt musikere født uden for Irland eller 
irske emigranter, som har bragt deres kulturarv med rundt i verden.
Traditionel irsk musik har således gennem de sidste 200 år vokset sig til 
et kraftfuldt træ med forgreninger og spirer over hele verden.  
TRADISH er et vidnesbyrd om, at den irske musik lever i bedste  velgående 
og  holder tradition og fornyelse i ligeværdigt sammenspil.

IRSK AFTEN med TRADISH
Ø. ALLING FORSAMLINGSHUS
Hovedgaden 34, 8963 Auning
Fredag d. 25. okt. 2019
Musik kl. 20.00   -   Dørene åbnes kl. 18.30
Entre:  Musik 140,- kr.   /   Kuvertpris: 110,- kr.
Tilmelding: Tlf.  2139 1238   -   Senest 18/10
 Mail:  mhauberg1961@outlook.dk

Irsk musik,  mad & drikke

SAN QUENTIN
TOUR 2019

Intet mindre end Johnny Cash Band giver koncert i Las Vegas Djurs - og 
nej, det er selvsagt ikke det originale band, men det midtjyske cover-
band, der gennem en årrække har haft succes med at fortolke Johnny 
Cash  sangene og give dem sit eget helt personlige udtryk. Musikerne i 
Johnny Cash Band påtager sig ganske enkelt rollerne som bandets oprin-
delige aktører, og så er hele repertoiret livsbekræftende Johnny Cash-mu-
sik krydret med anekdoter om den legendariske amerikanske country-, 
 blues-, rock- og popstjerne, som ofte gemte fine vedkommende tekster i 
selv de meste enkle af hans sange. 

Siden starten i 2010 har Johnny Cash Band optrådt på utallige musik-
festivaler, ved byfester, i forsamlingshuse og andre spillesteder i  Danmark. 
Denne koncert er et led i bandets landsdækkende San Quentin Tour. Den 
viser den sociale og menneskelige tilgang, som Johnny Cash forsøgte at 
udtrykke igennem musikken i hele sin karriere.

JOHNNY CASH BAND
Las Vegas Djurs
Georgsmindevej 7, 8961 Allingåbro
Lørdag d. 26. okt. 2019
Kl. 20.00   -   Spisning kl. 19.00
Entre: 150,- kr.   /  Kuvertpris:  90 kr. - Ikke medlemmer: 140 kr.
Tilmelding: Tlf. 2046 4446    -   Senest 23/10
 Mail:  kontakt@lasvegasdjurs.dk

Tamra Rosanes har medvirket på over 500 albums, været nomineret 
til adskillige danske Grammy’er, er jævnligt på de danske hitlister og 
 bevæger sig erfarent indenfor alt fra pop, country, gospel og line-dance. 
Hun optræder i udlandet, på de danske klubber, spillesteder og musik-
huse 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 Rosanes bestod af arbejdskollegerne Sanne 
Salomonsen og Lis Sørensen. 
Tamra blev i august 2014 blive hædret som ’America´s Country Old Time 
Country Music Hall of Fame’ i Iowa, USA. 

TAMRA ROSANES    Danmarks country dronning

Nimtofte Kulturhus
Stationsvej 9, 8581 Nimtofte
Fredag d. 25. okt. 2019
Kl. 20.00   -   Spisning kl. 18.00
Entre incl. spisning: 300,- kr.
Tilmelding: Tlf. 4053 9032   -   Senest 20/10
 mail:  mail@toestrupdyrevaern.dk

En førstehåndsberetning fra verdens strengeste diktaturstat med 
 tryllekunstneren og tv-debattøren fra TV2-Østjylland JESPER GRØNKJÆR

Jesper Grønkjær rejser kloden rundt for at skabe smil. Særligt er han 
kendt for sine anmelder roste bøger og tv-dokumentar, hvor han be-
giver sig ind i lukkede miljøer. Han har besøgt massemordere i Mellem-
amerika, kannibaler på Ny Guinea og munke i Tibet. Nu har han igen 
udfordret skæbnen. Denne gang i diktaturstaten Nordkorea.

At rejse ind i verdens mest lukkede land, og dér sprede dansk smil og 
humor blandt de sky nordkoreanere.

Jespers force er, at han balancerer mellem det humoristiske og det 
 seriøse. Tilhørerne i foredraget både griner og gruer. Det hele krydres 
med fotos og tv-klip - og med et indblik i Korea-krigen, og den politik der 
har skabt et land, der er både gådefuldt og mystisk.

SANDHEDEN OM NORDKOREA
HEVRING FORSAMLINGSHUS
Voer Færgevej 29, 8950 Ørsted
Torsdag d. 24. okt. 2019
Kl. 20.00   -   Spisning kl. 18.00
Entre:  120,- kr.  /   Kuvertpris:  80,- kr.
Tilmelding: Tlf. 4014 2868   -   Senest 21/10
 Mail:  tilmelding@hevring.dk

Musik og historier à la HAUSGAARD

I løbet af 2019 fortsætter Søren Krogh den lange række af  succesfulde 
duo-koncerter med sin nye partner-in-crime Janus Bechmann  (guitar, 
dobro mm). 
Janus Bechmann vendte hjem fra USA i 2016 efter et år  ”over there”, 
hvor han spillede med en lang række amerikanske  sangskrivere og mu-
sikere.
Som koncertnavn er Søren Krogh en stor musikalsk oplevelse, men han 
er altså også bare en af musikbranchens bedste historiefortællere. Det 
er ikke for ingenting, at han ofte karakteriseres som Niels Hausgaards 
arvtager. ”Nu har jeg aldrig opfattet mig selv som sanger”, sagde Krogh, 
da han modtog Danish Music Award-folk-prisen i 2016 som årets sanger 
… og fortsatte: ”Men måske mere som historiefortæller…” Folkesanger 
er måske egentlig mere rammende. Krogh modtog i øvrigt en Danish 
Music Award i 2013 som årets sangskriver.

SØREN KROGH m. JANUS BECHMANN 
HAMMELEV FORSAMLINGSHUS
Kirkevej 2, 8500 Grenaa
Fredag d. 25. okt. 2019
Musik kl. 20.00   -   Spisning kl. 18.30
Entre:  140,- kr.   /   Kuvertpris:  110,- kr.
Tilmelding: Tlf.  8632 1961  /  2024 4384
 Mail:  tt@infoit.dk

 Koncert
 og historier

’DANMARKS JORD’ behøver ikke at være kedelig at opholde sig på. 
Kender du det at man sidder ’TO MENNESKER PÅ EN STRAND’ føler sig 
nede i møget eller man ’SIDDER PÅ ET VÆRTSHUS’ og tænker ’DER ER 
NOGET GALT I DANMARK’? Man kender ’’NINA, KÆRE NIN’A’ og måske 
også ’ERIK OLUF ’ men føler alligevel, at man nærmest bor i ’ENSOM-
HEDENS GADE NR 9’. 

Man ved at ’LIVET ER KORT’ og i dag skal man tænke på  ’SØNDAG 
 MORGEN’, men vil hellere ringe til kæresten og sige ’DU SER MIG, NÅR 
JEG KOMMER’. 

’SÅ LÆNGE JEG LEVER’ vil jeg finde ’DEN GAMLE VIOLIN’ frem og så vil 
’MIG OG MARGRETHE’ og ’SKIBSHUNDEN’ ringe efter JOHN MOGENSEN 
LIVE, for så er der garanti for god stemning og masser af ’syng-med’ 
muligheder.

JOHN MOGENSEN LIVE
FANNERUP FORSAMLINGSHUS
Gammelvej 4, 8560 Kolind 
Lørdag d. 26. okt. 2019
Kl. 20.00   -   Spisning kl. 18.00 
Entre:  140,- kr.   /   Kuvertpris: 100,- kr.
Tilmelding: Tlf. 2026 8141   -   Senest 22/10-19
 Mail:  hoejmosegaard@firma.tele.dk
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Thomas Pedersen fra ”Voice” har taget Danmark med storm!

Thomas nåede til finalen i Dr’s Talent 2008. Med sin helt egen fortolk-
ning af alle de største klassikere og hans flotte og kraftfulde stemme 
har han opnået stor popularitet alle steder.

Gasolin, DAD, Leonard Cohen, Creedence, Big Fat Snake, Tina Turner, 
Hanne Boel, Johnny Cash, Michael Jackson, Smokie, Deep Purple er 
 nogle af de kunstnere der er på repertoiret.

Thomas har udgivet Cd’en med titlen ”Halleluja”. En sang af Leonard 
 Cohen som betyder alt for ham. Den indeholder desuden en række af de 
bedste engelske og danske klassikere.

DEN SYNGENDE BAGER
 
VEJLBY FORSAMLINGSHUS
Søren Quistsvej 24, 8500 Grenaa
Lørdag d. 26. okt. 2019
Kl. 20.00   -   Spisning kl. 18.00
Entre:  140,- kr.  /   Kuvertpris:  100,- kr.   -   ialt:  240,- kr.
Tilmelding: Tlf.  5051 0598 / 4143 9084
 Senest. 19/10

Foredrag, film og lysbilleder - Mads M. Pedersen

”To år ved Sirius – et spor i livet” er et lysbilledforedrag om en oplevelse 
for livet som 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 denne 
permanente danske slædepatrulje gennemlever under forhold, der kræ-
ver det yderste af mennesker, bl.a. om en slæderejse på 3 mdr. gennem 
3.000 km. af verdens mest øde og barske natur med temperaturer på 
minus 50 gr C – under midnatssolen, to mand alene sammen med hun-
dene. Der bliver også fortalt om Forskolen, Sirius og Station Daneborg på 
Grønlands vilde ubeboede østkyst.

SIRIUS-PATRULJEN – et spor i livet

Rostved FoRsamlingshus
Askedalsvej 5, 8410 Rønde
Onsdag d. 30. okt. 2019
Kl. 20.00
Entre:  125,- kr.
Tilmelding: Tlf.  2633 5468   -   Senest 28/10
 Mail:  rostvedbeboerforening@gmail.com

JORDEN RUNDT I ELBIL
TVED FORSAMLINGSHUS
Tved Bygade 45, 8420 Knebel
Torsdag d. 31. okt. 2019
Kl. 20.00   -   Spisning kl. 18.30
Entre:  110,- kr.   /   Kuvertpris:  80,- kr.
Tilmelding: Tlf.  4059 0883   -   Senest 25/10
 Mail:  steen@steenthomsen.dk

Ingen havde gjort det før. Elbilerne var knapt nok færdigudviklede og ikke testede, 
vi var endnu i elbilernes stenalder. Vi fuldførte og skrev historie som de første der 
kørte jorden rundt i en elbil. 
Vores nye foredrag HELT ELEKTRISK JORDEN RUNDT fortæller vi om at forfølge et 
stort personligt mål, om strabadser og udfordringer, om den store vidunderlige 
verden vi har oplevet og om de mennesker vi mødte i Rusland, Kina, Mongoliet, 
USA og Europa. Vi har taget hul på fremtiden og prøvet noget ingen andre dan-
skere har prøvet.
Ville det lykkedes for os at blive de første der kørte jorden rundt i en rigtig elbil? 
Efter ekstrem hede i Rusland, problemer med at finde strøm i Sibirien og farlige 
situationer i Mongoliet nåede vi Kinas millionbyer og verdensudstillingen i Shang-
hai, hvor elbilen blev udstillet ved siden af den lille havfrue. I USA hvor snestorme 
og isnende kulde ventede vakte Elbilen kolossal nysgerrighed på Amerikas største 
biludstilling i Detroit. 
Vi fortæller også om mødet med mange forskellige mennesker kloden rundt og 
viser et rigt udvalg af billeder fra jordomrejsens smukkeste og grimmeste steder. 
Og om vores tro på elektricitet til fremtidens transport. 

 Nina og Hjalte
 foredrag

JYSK HUMOR    Bjarne Nielsen Brovst

Krajbjerg Forsamlingshus
Sønderholmvej 16, 8543 Hornslet
Fredag 1. nov. 2019
kl. 20.00   -   dørene åbnes kl. 18.00   -   Entre:  120,- kr.
Spisning  kl. 18-20: Kuvertpris: 60,- kr. Ost & Pølsebord, kaffe & kage
Tilmelding Tlf. 4058 0752   -  Senest 28/10 
 Mail:  krajbjerg.forsamlingshus@gmail.com 

Bjarne Nielsen Brovst’s foredrag er i virkeligheden et stand-up-show 
ud i jysk lune. En tour-de-force af rablende fortællinger, hvor han med 
sikkert greb om publikum levendegør en elsket og højt værdsat del af 
vor kulturarv – den jyske humor – ud fra sin opvækst i Thy og med af-
stikkere til andre egne via jyske ikoner som Åkjær og Hausgård. 

At foredraget så oven i købet foregår på syngende Thy-mål gør ikke ale-
ne hans egnsfortællinger autentiske – det gir ofte latterkrampe tilstan-
de hos publikum.

Det er en kunst Brovst mestrer frem for de fleste, som det kræver en 
ægte jyde at tolke. Bjarne Nielsen Brovst er derudover en anerkendt 
forfatter, der har udgivet over 25 bøger, hvoraf kan nævnes:  ’Glædens 
øjeblikke’, ’Op lille Bjarne - op og gå i skole’, ’Min bedstefar og andre 
kloge folk’, ’Bedstemors badekar med løvefødder’.

Den nye rock’n’roll-musik var en støjende djævelskab. Og djævelskabens 
ypperstepræst var en 21-årig tidligere lastbilchauffør fra USA, der fik teen-
agerne 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 kulturens opløsning. Men allerede 
tre år senere kunne det pæne ungdomsblad 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 udvik-
ling fra underkuelse til selvværd.

Elvis’ danmarkshistorie afdækkes gennem små fortællinger og spænden-
de nye arrangementer af nogle af kongens største sange. Det musikal-
ske foredrag er et samarbejde mellem kulturhistoriker og guitarist Bertel 
Nygaard og multiinstrumentalist Jacob Venndt. Masser af Elvis-musik og 
’ikke-langhåret’ underholdning.

Koncert og fortælling  
med Venndt & NygaardELVIS AFTEN

VEGGERSLEV FORSAMLINGSHUS
Grenaavej 83, 8500 Grenaa
Lørdag d. 2. nov. 2019
Kl. 20.00   -   Spisning kl. 18.00
Entre inkl. spisning:  225,- kr. /  Ikke medl.:  275,- kr.
Tilmelding: Tlf.  3061 0669   -   Senest 26/10
 Mail:  janine@kannegaard.dk

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, gjort tjeneste i 
 Adenbugten, samt Nord Atlanten med forsvarets skibe, været cheflæge 
ved Frømandskorpset og har indtil for nylig været skibslæge på Konge-
skibet Dannebrog. Foredragets titel et ”Lægelivet på kanten”.

Et spændende foredrag om hans vej gennem systemet, missionerne 
i udlandet samt sejlende tjeneste inkl. Kongeskibet. Det er et meget 
 ærligt foredrag, hvor Chr. Bøving kommer tæt på. Det indeholder masser 
af humor, selvironi, dødelig alvor, samt giver stof til eftertanke. Tilhører-
ne får noget at tænke over og det giver stof til refleksion. Efter foredra-
get er der mulighed for spørgsmål direkte fra hoften.

LIVLÆGE PÅ KONGESKIBET
MESBALLE FORSAMLINGSHUS
Thorsagervej 26 B, 8550 Ryomgaard
Torsdag d. 7. nov. 2019
Kl. 19.30
Entre:  120,- kr.  /  Kaffe & kage: 50,- kr.  /  Ialt: 170,- kr.
Tilmelding: Tlf. 5086 4886
 Mail:  quaade@adslhome.dk
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Louise Vangsgaard, der regnes for en af landets bedste violinister, har 
spillet og sunget siden hun var 8. Fra teenage årene blev hun bidt af 
folkemusik, især svensk og irsk folkemusik.
Den irske musik har hun dyrket i bands som ’Moving Cloud’ og nuvæ-
rende ’Tradish’. Hun har undervist på musikskoler, aftenskoler, været 
banddoktor samt igangsætter på irsk ø-lejr gennem 20 år. Sammen med 
Christian arbejder hun med nogle dejlige sange og tunes, snakke arran-
gementer og sammensætning af medleys.
Christian Gleesborg startede med at synge og spille guitar i 1978, og har 
senere leget med mange andre strengeinstrumenter foruden bodhran, 
mundharper, skeer og tinwhistle oma.
Han begyndte at spille Irsk/skotsk folkemusik i København i 1982-83. Si-
den 1986 har han været professionel musiker og har turneret både her-
hjemme og i Tyskland og Norge, enten som solist eller i forskellige duoer. 

VANGSGAARD & GLEESBORG     
 SKØRRING FORSAMLINGSHUS
Nørreled 32, 8544 Mørke
Fredag d. 8. nov. 2019
Kl. 20.00   -   Spisning kl. 19.00
Entre: 130,- kr.   /   Kuvertpris:  100,- kr.
Tilmelding: Tlf. 2783 8425   -   Senest 1/11
 Mail: acbm@hotmail.dk   

Her er en Sang er et tilbud om en fælles sangaften i Forsamlingshuset 
for alle der kan lide at synge. Bandet er tre konservatorieuddannede 
 musikere, som har fundet sammen gennem en fælles kærlighed til 
 danske sange. Med det for øje at skabe rammen om en hyggelig aften, 
hvor vi dyrker det unikke fællesskab og den smittende glæde der opstår, 
når man synger sammen. 

Udover samværet, håber vi også, at en aften i selskab med Her er en 
Sang, vil få sangglæden til at sprede sig, så vi ikke kun synger alene i 
badet, men oftere mødes omkring den danske sangskat.

Vi medbringer selv alt udstyr og uddeler vores egen sangbog med et 
bredt repertoire af blandt andre Kim Larsen, Sebastian, Benny Andersen 
m.fl., samt viser, sange og salmer fra højskolesangbogen. Helt uden at 
være højttravende. Vi akkompagnerer sangene, synger dem sammen 
med jer og krydrer dem med historier og anekdoter.

HER ER EN SANG
ÅSTRUP FORSAMLINGSHUS
Åstruphegnet 18, 8500 Grenaa
Lørdag d. 9. nov. 2019
Kl. 20.00   -   Spisning kl. 18.00
Entre inkl. spisning:  315,- (medl.)   350,- (gæster)
Tilmelding: Tlf.  6167 6170   -   Senest 5/11
 Mail:  johnharry@yih.dk

En aften 
med fællessang

Folk Friends er en folkemusikgruppe fra det vestlige Jylland.  Musikken 
er inspireret af irsk / skotsk folkemusik, som står gruppens medlemmer 
nær. Repertoiret spænder vidt lige fra vemodige ballader til  livlige sange 
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 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 m. FOLK FRIENDS
ÅLSRODE FORSAMLINGSHUS
Ålsrodevej 41, 8500 Grenaa
Lørdag d. 9. nov. 2019
Kl. 20.00   -   Spisning kl. 18.00
Entré:  130,- kr.   /   Kuvertpris:  90,- kr. 
Tilmelding: Tlf.  2052 1250   -   Senest 1/11
 Mail:  lenelyderandersen@hotmail.com

Anders Gantriis er en garvet musiker med hjemsted på kreative 
Djursland med mange koncerter med guitaren som solo artist. De 
 seneste år har sangskrivningen taget over og kan nu nydes her på 10 
udvalgte sange på debutalbummet ”In my mind”, som blev udsendt 
september 2017.

Et album spækket med iørefaldende sange om livet og hverdagen fra 
Danmarks nye sangskriver med hang til pop og gode melodier. 

Stilen kan bedst beskrives som værende i grænselandet mellem 
 amerikansk roots, den nordiske tone og den klareste pop - altid med 
den gode melodi i centrum. 

En aften med Gantriis er en stærk personlig oplevelse med en musiker, 
der kommer med smukke sange med indhold.

ANDERS GANTRIIS TRIO Amerikansk roots
med nordisk tone

PEDERSTRUP FORSAMLINGSHUS
Kukkebækvej 2A, 8560 Kolind
Fredag d. 22. nov. 2019
Kl. 20.00   -   Spisning kl. 18.30 
Entre:  140,- kr.   /   Kuvertpris: 110,- kr.    JULEBUFFET
Tilmelding: Tlf. 3011 7602
 Mail:  huset02a@gmail.com

Jesper Theilgaard, mangeårig vært på ’Vejret’ DR:
”Det er gået op for de fleste, at vejret også i Danmark har ændret sig. 
Vejret opfører sig ikke, som det gjorde engang. Det vidner ikke mindst 
de talrige oversvømmelser i de senere år om. Det så vi i voldsom grad 
den 2. juli 2011, hvor store dele af Københavns centrum lå under vand. 
Fra udlandet ser vi tørke, oversvømmelser og en natur under pres, hvor 
spørgsmålet om havets evne til at brødføde fisk og pattedyr ikke kan 
besvares med et “ja”. Men hvad ligger der bag disse forandringer og ikke 
mindst hvad er risikoen for fremtiden – for vores børn og børnebørn? 
Hvad sker der med vejret både her i Danmark og i udlandet? Foredraget 
vil give et indblik i klimaets tilstand – men også give en fortælling om de 
muligheder forandringerne giver. Jeg kommer ind på klimamødet i Paris 
i november 2015 og kampen mod de risici, som den globale opvarmning 
giver. Men Paris-aftalen er ikke god nok til at løse problemet, så hvad 
gør verden for at forbedre den?”

RODSKOV FORSAMLINGSHUS
Hovgaardvej 3, 8543 Hornslet
torsdag 30. januar 2020
kl. 20.00-22.00 inkl. pause
Entre: 140,- kr.
Kaffe & kage i pausen 25 kr. Øl & vand kan købes
Tilmelding: rodskovtilmelding@gmail.com  -  senest 26/1-20

KLIMAÆNDRINGER  Jesper Theilgaard

The Blackbirds spiller nye fortolkninger af The Beatles musik.
I bedste rytmiske kammermusikalske stil leger duoen på fornemste vis 
sig igennem de største Beatles sange og sætter dem i et nyt lys.
Søren Bødker Madsen er en af de allerstørste guitarister herhjemme. 
Hans raffinerede guitarspil og  Karoline Budtz´ smukke, lyriske stemme 
klæder hinanden fantastisk godt.
Vi kender jo alle musikken og teksterne så godt, men alligevel er duoens 
fortolkning ny, spændende og af meget høj klasse. Det bliver en god og 
varm oplevelse.
Duoen har i samarbejde med DR produceret 20 programmer: ”Beatles 
forever” i 2012 og 2014. De genudsendes jævnligt, og sendes nu også i 
Sverige, Finland, på Færøerne og Island.
Dørene åbnes kl 19.00. Det vil være muligt før koncerten og i pausen at 
købe drikkevarer og sandwich. 

THE BLACKBIRDS  Klassisk BEATLES musik

BALLE BORGERHUS
Lykkesholmvej 1, 8444 Balle
Lørdag d. 1. feb. 2020
Kl. 20.00
Entre: 140,- kr.
Tilmelding: Tlf. 5127 7271    -   Senest: 28/1
 Mail:  ane-finn@finnharding.dk 
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Øl, vin, vand, kaffe og the kan købes ved alle arrangementer

- kulturen der 
kommer til dig!

1 Thorsager Forsamlingshus
 Thorsgade 27 
 8410 Rønde

2 Rimsøhuset
 Rimsø Bygade 22 
 8500 Grenaa

3 Voldby Forsamlingshus
 Birkedommervej 12
 8500 Grenaa

4 Koed Forsamlingshus
 Skalhøjvej 1 
 8560 Kolind

5 Enslev Forsamlingshus 
 Kanalvej 21 
 8500 Grenaa

6 Helgenæs Forsamlingshus
 Grimshovedvej 2 
 8420 Knebel

7 Skiffard Forsamlingshus
 Skiffardvej 26  
 8560 Kolind

8 Vrinners Beboerhus
 Rolsøgårdsvej 2 
 8420 Knebel

9 Lyngby Forsamlingshus
 Svinget 4 
 8570 Trustrup

10 Mygind Forsamlingshus
 Gl. Oustrupvej 1
 8544 Mørke

11 Voer Forsamlingshus
 Voer Færgevej 92 
 8950 Ørsted

12 Udby-Udbyhøj Forsamlingshus
 Rougsøvej 227
 8950 Ørsted

13 Hevring Forsamlingshus
 Voer Færgevej 29
 8950 Ørsted

14 Nimtofte Kulturhus
 Stationsvej 9
 8581 Nimtofte

15 Øster Alling Forsamlingshus
 Hovedgaden 34 
 8963 Auning

16 Hammelev Forsamlingshus
 Hammelev Kirkevej 2 
 8500 Grenaa

17 Las Vegas Djurs
 Georgsmindevej 7, Fjerupgårde  
 8961 Allingåbro

18 Fannerup Forsamlingshus
 Gammelvej 4 
 8560 Kolind

19 Vejlby Forsamlingshus
 Søren Quists Vej 24 
 8500 Grenaa

20 Rostved Forsamlingshus
 Askedalsvej 5 
 8410 Rønde

21 Tved Forsamlingshus
 Tved Bygade 45
 8420 Knebel

22 Krajbjerg Forsamlingshus
 Sønderholmvej 16 
 8543 Hornslet

23 Veggerslev Forsamlingshus
 Grenaavej 83 
 8500 Grenaa

24 Mesballe Forsamlingshus
 Thorsagervej 26 B
 8550 Ryomgård

25 Skørring Forsamlingshus
 Nørreled 32 
 8544 Mørke

26 Åstrup Forsamlingshus
 Åstruphegnet 18 
 8500 Grenaa

27 Ålsrode Forsamlingshus
 Ålsrodevej 41 
 8500 Grenaa

28 Pederstrup Forsamlingshus
 Kukkebækvej 2 A
 8560 Kolind

29 Rodskov Forsamlingshus
 Hovgårdvej 3 
 8543 Hornslet

30 Balle Borgerhus
 Lykkesholmvej 1, 
 8444 Balle


