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Kom og oplev spændende f oredragsholdere, 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.

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

On-Line
Ved køb af billet på nettet til ”Liv i Forsamlingshusene” vil prisen være
hævet med et gebyr på 20 kr.
Bo Jacobsen
Projektkoordinator

Gå ind på:

www.liviforsamlingshusene.dk

Her kan du finde de forskellige forsamlingshuse
og downloade arrangementerne i A4
LIV I FORSAMLINGSHUSENE DRIVES AF:
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RIGTIG MAND HOLM

standup med Smeden
fra ”RIGTIGE MÆND”

THORSAGER FORSAMLINGSHUS Thorsgade 27, 8410 Rønde

Onsdag d. 30. sep. 2020 - Kl. 20.00
Entre:
140,- kr.
Tilmelding: Tlf. 4050 2510
Mail: thorsagerforsamlingshus@hotmail.com
Søren Holm, bedre kendt som smeden fra TV-serien
”Rigtige Mænd”, der væltede Danmark for nogle år
siden og gjorde ’mændene’ voldsomt populære og
efterspurgte landet over.
Søren Holm, der er fra Allingåbro på Djursland, vil
fortælle om, hvordan han fra ukendt blev kendt, blev
fra tyk til tynd og halvtyk. Og hvor han er i dag. En
livsomvæltning og en livsstilændring på godt og ondt!
Et foredrag for mænd i alle aldre og for kvinder, der
falder i svime over ham overalt, hvor han kommer
frem.

Det bliver en morsom aften med skraldgrinen og tilpas meget mandehørm. En meget vedkommende
fortælling om, hvordan det er at være håndværker og
mand. Der skal nok være én og anden, der kan genkende noget fra sig selv, når Søren Holm ruller sig ud
med herlige historier fra skatkisten.
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KUKKE SMART BAND

Festmusik

ENSLEV FORSAMLINGSHUS Kanalvej 21, 8500 Grenaa
Lørdag d. 3. okt. 2020 - Kl. 20.00 - Spisning kl. 18.00
Entre:
150,- kr. / Kuvertpris: 110,- kr.
Tilmelding: Tlf. 6175 9571
Mail: niels@oestship.dk
Kukke Smart Bands varemærke er at skabe en fest i
sammenspil med publikum, hvor den fantastiske forsanger Helle Fribo springer ned fra scenen og kommer
forbi med mikrofonen, så folk kan skråle med på de
mange hits. Danseskoene skal på, når man skal til fest
med Kukke Smart Band, da det er umuligt at sidde stille til den musik de spiller.
Kukke Smart Band er kendt for at kunne tilpasse lyd
og show til det sted, hvor de spiller fra de små forsamlingshuse til de store udendørs scener. Intet sted er for
småt, intet sted er for stort.

De vil helst spille steder, hvor der er tæt kontakt til
publikum i en intimt, festlig og uhøjtidelig stemning.
Repertoiret er bredt med et mix af hits i alle genre
fra svedig Disco, danske syng-med 80ér hits til lige
ud af landevejen rock numre. Bandet elsker at folde
sig helt ud og lover et forrygende sceneshow til numre af f.eks. Beatles, Danseorkestret, Halberg Larsen,
Kim Larsen, Prince, Donna Summer, Vollbeat og Bryan
Adams.
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ANN-METTE ELTEN DUO

På slaget 12

HELGENÆS FORSAMLINGSHUS Grimshovedvej 2, 8420 Knebel
Lørdag d. 3. okt. 2020 - Kl. 20.00 - Spisning kl. 18.00
Entre:
300,- kr. inkl. spisning
Tilmelding: Tlf. 5364 6842 - Senest 25/9
Mail: d.thuborg@icloud.com
”Hjem til Århus” – behøver man at sige mere? Måske:
’Kom til Helgenæs’! – og hør de to kunstnere bag dette og mange andre hits. Ann-Mette Elten akkompagneret af sin mand Niels Kirkegaard på guitar fra et af
landets absolut populæreste bands, her i nærkontakt
med en lang række musikalske perler fra en lang flot
karriere. Man kommer man ikke uden om at nævne
kæmpesuccessen med de fire ”Let’s dance” cd’er, der
tilsammen har solgt 280.000 eksemplarer!

24

”På Slaget 12” spiller stadig mange koncerter landet
over, men samtidig tager Ann-Mette og Niels Kirkegaard nu rundt i landet med et udpluk af sangene
udsat for blot vokal og akustisk guitar.
Her vil publikum, helt tæt på, kunne opleve et udvalg
af sange fra Let’s Dance-CD’erne, fra Ann-Mette Eltens soloplader samt naturligvis På Slaget 12’s store
danske hits.

4

JEG KIGGER PÅ FUGLE

Foredrag v. Naturvejleder
Morten D.D. Hansen

ØSTER ALLING FORSAMLINGSHUS Hovedgaden 34, 8963 Auning
Søndag d. 4. okt. 2020 - Kl. 14.00-16.00 - Kage og kaffe serveres
Entre:
160,- kr. fra 16 år, 80 kr fra 12–15 år, børn u. 12 år gratis
Tilmelding: Tlf. 2139 1238
Mail: mhauberg1961@outlook.dk
Oplev Morten DD fortælle om den fantastiske verden,
som han og mange tusinde andre danskere hver dag
bevæger sig rundt i. En verden, hvor man hver dag
året rundt bliver bombarderet med oplevelser, når
vandrefalken leger verdens hurtigste fugl over byens
tage, når mursejlerne ankommer, når isfuglen styrtdykker 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.

5
fysisk teater
OMANU BOREAS KORTEATER Korsang,
og litterære tekster

LAS VEGAS DJURS Georgsmindevej 7, 8961 Allingåbro

Torsdag d. 8. okt. 2020 - Kl. 20.00 / Dørene åbnes kl. 18.00 - Spisning kl. 18.30
Entre:
130,- kr. for medlemmer / 150,- kr. for ikke-medlemmer / Kuvertpris: 90,- kr.
Tilmelding: Tlf. 2046 4446 - Senest 5/10
Mail: kontakt@lasvegasdjurs.dk
Tales of the Cold Seas
”Vi bor på bunden af en skål, dagen går, det bliver aften, skålen fyldes langsomt med mørke og så tændes
stjernerne. Fjeldene knejser over liv og død og husene
trykker sig sammen på landtangen. Men vi ved nu alligevel en smule om livet og en smule om døden og vi
kan fortælle: Vi er kommet hele denne lange vej for at
begejstre dig og for at bevæge skæbnen.”

Tekster af Jón Kalman Stefánsson, Islandsk forfatter.
Musikken er nordisk folkemusik og sange af Björk,
Helle Hansen, Hedningarna og Sting. Forestillingen
er en videreudvikling af ”Songs of the cold seas” af
Catarina Bosæus, Line Ursula Wyller og Boreas Korteater, 2013.

Hvad sker, når poesien griber ind i den rå hverdag og
får dig til at glemme skindanorakken? Når bølgerne
rejser sig 20 meter over båden. Når fisken hvisker Omanu og måske mener død.

6

HENRIK STRUBE AFTEN

Kom helt tæt på musikken
og historierne

FANNERUP FORSAMLINGSHUS Gammelvej 4, 8560 Kolind

Lørdag d. 17. okt. 2020 - Kl. 20.00 - Spisning kl. 18.00 - 2 retter
Entre:
140,- kr. / Kuvertpris: 100,- kr.
Tilmelding: Tlf. 2026 8141 - Senest 10/10
Mail: hoejmosegaard@firma.tele.dk
Publikum bydes velkommen til en ægte og levende
oplevelse, hvor der både lyttes stille, og grines højt af
historier og fortællekunst fra tilværelsens mest morsomme og absurde sider.

Han har udgivet 14 egne albums og hits som Hold
om mig, Himlen kan vente i duet med Eva Dalgren og
mange andre.
Kom til en poetisk og fortryllende aften med en masse gode sange om livet og kærligheden.

Henrik Strube har været en del af den danske musikscene i mere end 40 år, bl.a som guitarist i legendariske
RØDE MOR og som sanger, guitarist og komponist i sit
eget Henrik Strube Band.
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LASSE OG MATHILDE

Dansk musik, tekster med
kant og lidt New Orleans

ROSTVED FORSAMLINGSHUS Askedalsvej 5, 8410 Rønde
Fredag d. 23. okt. 2020 - Kl. 20.00
Entre:
160,- kr.
Tilmelding: Tlf. 2371 1849 - Send gerne sms
Mail: jakobholm@mail.dk

Lasse & Mathilde er nu 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!

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 gir 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.

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 samhørighedsforhold til New Orleans og byens rige musikliv. Lyrikken har vejet meget i
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LANGT LIV PÅ MIDDELHAVS ØERNE

Nina og Hjalte
foredrag

HEVRING FORSAMLINGSHUS Voer færgevej 29, 8950 Ørsted
Torsdag d. 29. okt. 2020 - Kl. 20.00
Entre:
140,- kr. / Kuvertpris: 50,- kr.
Tilmelding: Tlf. 4014 2868 - Senest 25/10
Mail: tilmelding@hevring.dk

Middelhavsøerne med deres gode mad og rolige livsstil er blevet berømmet som vejen til færre sygdomme og langt liv. Fup eller fakta?

Nina og Hjalte er kendt for deres rejser til mange fjerne og farlige egne, som de har berettet om i en lang
række bøger og ved foredrag overalt i landet. Nina er
medlem af Kvindelige Eventyreres Klub og Hjalte af
Eventyrernes Klub. I dette nye foredrag med smukke
billeder og spændende historier giver de både inspiration til at se nye sider af trygge og elskede rejsemål i Middelhavet og inspiration til mere livsglæde – i
Danmark!

For at undersøge det har Nina og Hjalte langsomt
rejst fra ø til ø i Middelhavet, mens vinter blev til forår.
Hør hvad friske ældre og initiativrige unge fortæller om livet på vilde, smukke Kreta med tusindårige
oliventræer og snebjerge. På Malta og Gozo med
ridderborge og farvestrålende fiskemarkeder og på
Middelhavets største ø Sicilien, engang Romerrigets
kornkammer med herlige vinmarker og larmende byer
i skyggen af vulkanen Etna – og mafiaen!
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TUNDRA

Unik folk-pop

BYENS HUS Ebeltoftvej 87, 8544 Mørke

Fredag d. 30. okt. 2020 - Kl. 20.00
Entre:
140,- kr.
Tilmelding: Mail: 8544moerke.dk

I 2019 udgav Tundra et debutalbum og kom med 30
koncerter rundt i alle landets afkroge hvor de begejstrede publikum med smukke folkpop. I 2020 har
Tundra spillet spontane koncerter i en række af landets kirker. Publikum kan forvente en anderledes og
udfordrende koncertoplevelse, hvor det danske sprog
og et unikt musikalsk tonesprog går op i en højere enhed. Tundra mestrer både sjælen i den nordiske musik,
asiens spirituelle klange, foruden et moderne syn på
60er-og 70ernes nostalgiske pop-og rockkultur.For
Tundra er hver enkelt koncert unik og lader derfor rummet og publikum være en vigtig medspiller i den samlede oplevelse med plads til begejstring og forundring.

Med den karismatiske vokalist Sofie Trolde i front
har Tundra i deres korte levetid allerede spillet en
række anmelderroste koncerter. Derudover har Tundra blandt andet optrådt på Reeperbahn Festival i
Hamborg, SPOT festival, Smukfest, Nibe Festival,
Det Turkise Telt og har gjort sig bemærket ved at
udfordre koncertformatet med optrædener på unikke
locations, såsom Thingbæk Kalkminer, Nordsøen Oceanarium, Redningshuset i Lønstrup og i det kirkelige
rum. Tundra anvender i deres musik harper, indiske
instrumenter, akustisk klaver og percussion som møder synthesizer lyde, Würlitzer og elektrisk guitar, der
forenes gennem Sofie Trolles stærke vokal.
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ÅH ABE!

og andre kendte børnesange
– med Mek Pek

RODSKOV FORSAMLINGSHUS Hovgårdvej 3, 8543 Hornslet

Lørdag d. 7. nov. 2020 - Kl. 14.00 - Kaffe, vand, brød og kage kan købes
Entre:
160,- kr. - Børn gratis
Tilmelding: Mail: rodskovtilmelding@gmail.com - Senest 4/11
Mek Pek har gennem de sidste 25 år opbygget et solidt image som børnenes ven. Med en udsædvanlig
energi, humor og oprigtig glæde underholder han
børn, deres forældre og alle andre barnlige sjæle.
Hvert eneste job er, for Mek Pek, en ny og spændende
udfordring, og det er hver gang lige vigtigt for ham, at
publikum får en god oplevelse med hjem.

Showet indeholder løgnehistorier og sange fra den
store danske børnesangsskat!
Der er lagt op til en virkelig festlig eftermiddag for
børnene med skæg og ballade.

11

EN AFTEN MED EAGLES

Westcoast Band

VOER FORSAMLINGSHUS Voer færgevej 92, 8950 Ørsted

Lørdag d. 7. nov. 2020 - Kl. 20.00
Entre:
300,- kr. inkl. tapas
Tilmelding: Tlf. 2147 0036
Mail: karin.skouboe@primanet.dk
Westcoast Band inviterer til en speciel aften med de
mange kendte og dejlige sange fra Eagles.

Westcoast Band spiller, fortæller og tager publikum
på en Tour de Force gennem The Eagles musikalske
historie med 90 minutters effektiv musik – fra country musikken i opstarten i 1972 og helt frem til i dag.
Alt sammen udført med flotte vokaler, gennemførte
korstemmer og godt guitarspil – som vi kender Eagles
både fra deres plader og deres koncerter.

Aftenens sange repræsenterer samtlige 8 udsendte
album og indeholder alle klassikerne som Take It Easy,
One of These Nights, Lying Eyes, Tequila Sunrise, Desperado, Take It To The Limit, Victim Of Love og naturligvis Hotel California og mange, mange flere.
Musikken suppleres med baggrundsvideoer, som dels
byder på fortolkninger af de enkelte sange, og dels
viser autentiske billeder fra Eagles årene.
Der er inviteret ind til en aften med store oplevelser.
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JANE & SHANE

Verdensklasse
irsk- britisk folk

LIME FORSAMLINGSHUS Markvænget 2, 8544 Mørke

Fredag d. 13. nov. 2020 - Kl. 20.00 / Dørene åbnes kl. 17.30 - Spisning kl. 18.00
Entre:
160,- kr. / Kuvertpris: 140,- kr.
Tilmelding: Tlf. 4236 4418
Mail: tilmelding@limeby.dk
En koncert med duoen Jane & Shane er en ekstraordinær musikalsk oplevelse. Duoen er begavede musikere og spillemænd, der med medrivende energi skaber
magiske øjeblikke med deres forførende folkemusik.
Jane & Shane har siden de mødte hinanden for over
ti år siden skabt smukke 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
Hausgaard i 2003 inviterede dem med i sit TVshow
og med ordene "engelske Jane og irske Shane er ikke
bare gode musikere og spillemænd; de er begavede
under-holdere i absolut særklasse”. Jane & Shane er
så populære, at de fylder spillestederne – hver gang!
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PETER VILDMAND

60’er musik,
Gasolin

KOED FORSAMLINGSHUS Skalhøjvej 1,

8560 Kolind
Fredag d. 13. nov. 2020 - Kl. 20.00 - Spisning kl. 18.00
Entre:
140,- kr. / Kuvertpris: 80,- kr.
Tilmelding: Mail: koedforsamlingshus@gmail.com - Senest 10/11

Peter Vildmand, der er kendt som en af landets allerbedste underholdere er ikke hvem som helst.

Når man som denne aften ønsker et forsamlingshus
op at køre med alle de kendte og elskede danske sange – samt feeede fortolkninger af fx Creedence – er
Peter Vildmand svaret på en herlig aften med gang i.

Som frontfigur i bandet ”Fi-Fi-Dong”, Danmarks klart
bedste Gasolin’-kopi band leverer han varen, når nu
ikke Gasolin’ selv kan komme. Som solist er han nok
den der spiller dansk musik, når det er mest dansk
med størst appel. Han er simpelthen en fremragende
og festlig underholder.
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IRSK AFTEN MED FOLK FRIENDS
BALLE BORGERHUS Lykkesholmvej 1, 8444 Balle

Lørdag d. 14. nov. 2020 - Kl. 20.00 - Spisning kl. 18.00
Entre:
200,- kr. inkl. spisning
Tilmelding: Tlf. 5127 7271 - Send gerne sms - Senest 9/11
Mail: ane-finn@finnharding.dk
Kig ind på: info@balleborgerhus.dk for yderligere information
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 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.
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JAN SVARRER - KONEDØV

Stand-up show

HAMMELEV FORSAMLINGSHUS Kirkevej 2, 8500 Grenaa

Lørdag d. 14. nov. 2020 - Kl. 20.00 - Spisning kl. 18.30
Entre:
150,- kr. / Kuvertpris: 100,- kr.
Tilmelding: Tlf. 2024 4384 / 4064 6222
Mail: tt@infoit.dk
Ægteskab forlænger mænds levetid...
Men er det fordi, mænd bare ikke kan klare sig selv?
Eller fordi mænd med tiden bliver konedøve? Og derfor går rundt i en livsforlængende ro??

Komiker og musiker Jan Svarrer har samlet en buket
af nye sange og favoritter fra bagkataloget, der går
i flæsket på parforholdets trummerum. Det er nemlig
mange års ægteskabelig erfaring, der her koges ned
til 2 x 45minutters rynkeudglattende komik og musik.

Bliver kvinder i øvrigt mandedøve? Måske allerede
inden de når ud af kirken? Er der overhovedet nogen,
der lytter til hinanden?

Og som nu drager på turné - med mindre naturligvis
konen skal bruge bilen!
“Jan Svarrer er et kæmpe komisk talent”
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KRISTIAN LILHOLT BAND

Unik musik med
højt til loftet

NIMTOFTE KULTURHUS Stationsvej 9, 8581 Nimtofte

Lørdag d. 21. nov. 2020 - Kl. 20.00 - Spisning kl. 18.00
Entre:
150,- kr. / Kuvertpris: 150,- kr.
Tilmelding: Tlf. 5128 8138
Mail: nimtofte.kulturhus@gmail.com
En koncert med Kristian Lilholt er en varm og underholdende oplevelse i selskab med en fremragende
komponist, der med overskud og humor spiller og fortæller sig igennem sit righoldige repertoire af unikke
sange, hvoraf mange er kendt fra Lars Lilholts repertoire. Hør fx ’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 overskud og varme.
Han kommer denne aften med sin trio med multi-instrumentalisten Lasse Jørgensen og den unge
sangerinde Ida Friis Virenfeldt. Kristian Lilholt udgav
i 2005 CD’en ”Vejen videre” og i 2006 ”Her og langt
væk”.
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TOM DONOVAN

The Irish Troubadour

PEDERSTRUP FORSAMLINGSHUS Kukkebækvej 2A, 8560 Kolind
JULEFROKOST
Fredag d. 20. nov. 2020 - Kl. 20.00 - Spisning kl. 18.00
Entre:
150,- kr. / Kuvertpris: 120,- kr.
Tilmelding: Tlf. 3011 7602 - Mail: huset02a@gmail.com - Senest 10/11
Tom Donovan er en ægte irsk troubadour. Han er en
mesterlig entertainer, der som få forener egne sange
og traditionelle irske ballader med sine underholdende historier i et show fyldt med ægte irsk stemning og
masser af humor. Tom Donovan bliver altid mødt med
stor entusiasme og begejstring. Tom har i de sidste 15
år har boet i Danmark, og i 30 år har han været professionel musiker. Han startede ud i hjembyen, Dublin,
og har siden optrådt over hele Europa med sit kæmpe
repertoire af nye og traditionelle irske folkesange, der
er udgivet på en lang række plader.

Tom Donovan er en meget populær entertainer, som
med et utal af optrædener har fået et stort publikum
i Danmark og Norge. Tom er ganske enkelt en af de
travleste sangere på den danske koncertscene. Han
er en velkommen gæst både i store koncerthuse, på
festivaler, til byfester og på små værtshuse. I mange
år har han spillet i omegnen af 160 koncerter om året,
og det bliver bare ved. Publikum kan ikke få nok af
Tom Donovan. Der er derfor tale om et besøg af første
klasse, som også dem der ikke normalt dyrker irsk musik passende kan bruge denne aften til.
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FESTMUSIK MED ”BLYFRI 95”
VEJLBY FORSAMLINGSHUS Søren Quistsvej 24, 8500 Grenaa

Lørdag d. 21. nov. 2020 - Kl. 20.00 - Spisning kl. 18.00
Entre:
150,- kr. / Kuvertpris: 100,- kr.
Tilmelding: Tlf. 41439084 / 50510598 - Senest 14/11
Facebook: Vejlby Forsamlingshus
Der er garanteret varm, festlig og hyggelig stemning
for alle aldre, når Blyfri 95 på autentisk vis spiller op
med alle de kendte hits fra Bamse og Bamses Venner.
Samtidig har de gjort sig bemærket i radioen og på
DK4 med efterhånden en del egne sange. Bl.a. Se Lyset, Flagstad var i Radioen og også nummeret ”Med
hånden på hjertet” som er en sang Bamse har skrevet
sammen med Erik Sletting og som ikke tidligere havde
været udgivet, før Blyfri 95 fik lov til at indspille den
her i 2020.

Blyfri 95 holder til på Djursland og består at 5 voksne
drenge som kan huske hvordan bands som Bamses
Venner i de gode gamle dage spillede op til baller og
fester i haller og forsamlingshuse. I forgrunden står
Anders Pedersen med sin stemme, som han ikke forsøger at lave anderledes, end den er. Han lyder bare
som Bamse. Desuden er der Lars Tækker på bas og
Tim Stigsen på tangenter, Flemming Poulsen på trommer og Kristian Danielsen på guitar.
Så uanset om kommer du for at høre Bamses eller Blyfri´s egne sange, vil du ikke gå skuffet hjem.
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INGVAR FRYDKJÆR SOLO

Julefrokost og
60’er musik

ÅSTRUP FORSAMLINGSHUS Åstruphegnet 18, 8500 Grenaa
Fredag d. 27. nov. 2020 - Kl. 18.00 inkl. spisning
Entre:
265,- kr. for medlemmer / 295,- kr. for ikke-medlemmer
Tilmelding: Tlf. 6167 6170
Hjemmeside: https://aastrup-forsamlingshus.dk/tilmelding
Ingvar Frydkjær er enestående musiker. Uddannet
skuespiller fra Århus Teater. Har modtaget LO’s kulturpris. Er kendt fra landsdækkende tv. bl.a. Rejseholdet
, Bryggeren og seneste en flot 3. plads på Top Charlie
. Har arbejdet sammen med mange af landets bedste
skuespillere og musikere.

Underholder både med akustisk guitar, mundharpe
samt en rå uhæmmet rockguitar, støtte af verdens
bedste playback.
Er du til Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan, Creedence
Clearwater Revival, Elvis Presley eller andre af rockmusikkens helt store navne, så er der her en mulighed
for at få et topkvalificeret genhør med nogle rockhistoriens største hits fremført udadvendt og med den
rutine de støvede landeveje giver. En unik, svedig,
kropsnær, danseglad Rock and Roll oplevelse.

Ingvar har bl.a spillet sammen med musikere fra Johnny Madsen Band , Poul Krebs Band , Henning Stærk
Band , Savage Rose, Peter Belli, ect og har ligget på
den danske hitliste sammen med Sebastian.
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HARVEST MOON

Sange og historier
fra landevejen

LYNGBY FORSAMLINGSHUS Svinget 4, 8570 Trustrup
Lørdag d. 28. nov. 2020 - Kl. 20.00 - Spisning kl. 18.00
Entre:
250,- kr. inkl. spisning
Tilmelding: Tlf. 4035 5292 / 2897 9326
Mail: jespergrevesorensen@gmail.com
Harvest Moon består af musikerne Connie Pilgaard
Nielsen og Katrine Hald. De har mindst 10 år på bagen
som vagabonderende gademusikanter, og har rejst
sammen i store dele af Europa samt USA, Canada og
Mexico. Af og til har de endda klippet dankortet i stykker, for at nå derud hvor gademusikken har været deres ledetråd og eneste levevej. Rygsækken er derfor
fuld af spraglede historier om skæve eksistenser, de
har mødt på deres vej, og repertoiret består af sange
fra især den amerikanske singer-song writer tradition.

et hav af andre spændende kunstnere. Sangene udsættes for western guitar, intense to-stemmige vokalarrangementer, ukulele, vaskebræt, mundharpe
og hvad Harvest Moon ellers har samlet op på vejen.
Harvest Moon har en forkærlighed for sange, som
fortæller historier om livet, om søgen efter friheden,
kærligheden og meget mere! Når Katrine og Connie spiller og synger deres sjæl udover asfalten, og
samtidig krydrer deres optræden med rørende, sjove,
skæve historier om de mange oplevelser fra gaden,
giver det publikum ensærlig oplevelse af at være med
på rejsen. Harvest Moon spiller intime koncerter med
publikum, livsglæden og nærværet i centrum.

Duoen fortolker de store sangskrivere som Neil
Young, Johnny Cash, Joni Mitchell og Bob Dylan samt

Voer

11

8 Hevring
ØRSTED

Las Vegas
Djurs

5

Hammelev

AUNING

4
12

16

Ø. Alling

Nimtofte

13 Koed

Lime
Thorsager
Mørke
HORNSLET

10

Rodskov

KOLIND

17

7

Enslev

Lyngby 20

Pederstrup

1

9

Åstrup

Fannerup

6

2

19

Øl, vin, vand, kaffe og
the kan købes ved
alle arrangementer

GRENÅ

Vejlby

18

14

Balle

Rostved

RØNDE

- kulturen der
kommer til dig!

EBELTOFT

Helgenæs

30

15

3

30

