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Kom og oplev spændende  foredragsholdere, levende musik, show og me-
get andet – med  fællesskab og samvær som en del af rammen. Program-
met 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  bestiller på forhånd. 
Du kan også købe billet ved  indgangen – hvis der er flere tilbage. Til arran-
gementer med spisning er forhåndsbestilling hertil nødvendig  Bestilling 
sker  direkte 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

LIV I FORSAMLINGSHUSENE DRIVES AF:

Gå ind på:

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

og downloade arrangementerne i A4
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PETER VILDMAND
KOED FORSAMLINGSHUS Skalhøjvej 1,  8560 Kolind
Fredag 1. oktober 2021 - Kl. 20.00 - Spisning kl. 18.00
Entre: 140,- kr.  /  Kuvertpris:  80,- kr.
Tilmelding: Mail:  koedforsamlingshus@gmail.com  -  Senest 26/9 
 

Peter Vildmand, der er kendt som en af landets allerbed-
ste underholdere er ikke hvem som helst.

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 un-
derholder.

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.

60’er musik,  
Gasolin
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KLEZMER DUO
SANGSTRUP FORSAMLINGSHUS Hjembækvej 44, 8500 Grenaa
Fredag 8. okt. 2021 - Kl. 20.00 - Spisning kl. 18.00
Entre: 150,- kr.  /  Kuvertpris:  70,- kr.
Tilmelding: Tlf.  2764 0940   
 Mail:  henrikborg3@yahoo.dk  -  Senest 4/10

Klezmer Duo er Ann-Mai-Britt Fjord, harmonika & sang 
og Henrik Bredholt, sopransax, Dulcimer & sang. Begge 
er garvede, meget dygtige musikere, som også fortæl-
ler om musikkens oprindelse og art – og de lærer ger-
ne nogle dansetrin fra sig.  Klezmer er festmusik med 
oprindelse i den jødiske tradition og meget udbredt i 
Østeuropa. Meget nært beslægtet med Balkan-  og Si-

gøjnermusik. Det er glad udadvendt musik, der taler til 
hjertet med en boblende vitalitet og rigtig meget gang 
i rytmerne. Helt klart medrivende dansemusik. Klezmer 
Duo har spillet i over 30 år i Danmark og i udlandet med 
koncerter bl.a  i Berlin, Sydfrankrig, Polen, Grækenland, 
Skotland, Norge og Israel – foruden TV og Radio.

Festmusik  
fra Balkan
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HARVEST MOON
LYNGBY FORSAMLINGSHUS Svinget 4, 8570 Trustrup
Lørdag d. 2. okt. 2021 - Kl. 20.00 - Spisning kl. 18.00
Entre: 250,- kr. inkl. spisning
Tilmelding: Tlf.  2897 9326
 Mail:  hannepige@live.dk

Harvest Moon består af musikerne Connie Pilgaard Niel-
sen 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. Duoen fortolker de store sangskrivere 
som Neil Young, Johnny Cash, Joni Mitchell og Bob Dylan 

samt et hav af andre spændende kunstnere. Når Katrine 
og Connie spiller og synger deres sjæl udover asfalten, 
og samtidig krydrer deres optræden med rørende, sjo-
ve, 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.

Sange og historier  
fra landevejen
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ANN-METTE ELTEN DUO
HELGENÆS FORSAMLINGSHUS Grimshovedvej 2, 8420 Knebel
Lørdag d. 2. okt. 2021 - 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. Man kommer man ikke 
uden om at nævne kæmpesuccessen med de fire ”Let’s 
dance” cd’er, der tilsammen har solgt 280.000 eksem-
plarer!

”På Slaget 12” spiller stadig mange koncerter landet 
over, men samtidig tager Ann-Mette og Niels Kirke-
gaard nu rundt i landet med et udpluk af sangene ud-
sat 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. 

På slaget 12

2
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IRSK AFTEN MED FOLK FRIENDS
BALLE BORGERHUS Lykkesholmvej 1, 8444 Balle
Lørdag d. 9. okt. 2021 - Kl. 20.00 - Spisning kl. 18.00
Entre: 200,- kr.  inkl. spisning
Tilmelding: Tlf.  5127 7271   -  Send gerne sms  -  Senest 5/10
 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 folkemu-
sik, 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 sjo-

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

5

MORTENS TRIO
UDBY FORSAMLINGSHUS Rougsøvej 227, 8950 Ørsted
Lørdag d. 16. okt. 2021 - Kl. 20.00 /  Spisning kl. 18.00
Entre: 150,- kr.  /  Kuvertpris:  100,- kr.
Tilmelding: Tlf.  8648 5196  /  4076 1174  -  Senest 9/10

Mortens Trio har i mere end 30 år rejst på kryds og tværs 
gennem Jylland med adskillige afstikkere til de danske 
øer. Mortens Trio spiller både akustisk og elektrisk, og 
spiller for både få og mange, for unge og ældre, på små 
og store steder for gæster, som ikke gider Kandis og 3 
hvide duer. Men hvor man til gengæld er helt med på 

60’er- og 70’er-musik, med afstikkere op mod nutiden
Mortens Trio er spilleglæde, rutineret professionalisme, 
og ansvarsbevidsthed overfor publikum.

Med andre ord:  Sådan et gammeldags orkester, som 
spiller på rigtige instrumenter: Guitar, bas og trommer.

Festligt, folkeligt  
og fornøjeligt
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HENRIK STRUBE AFTEN
FANNERUP FORSAMLINGSHUS Gammelvej 4, 8560 Kolind
Lørdag d. 15. okt. 2021 - 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 mor-
somme og absurde sider.
Henrik Strube har været en del af den danske musik- 
scene 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.

Han har udgivet 14 egne albums og hits som Hold om 
mig, Himlen kan vente i duet med Eva Dalgren og man-
ge andre.

Kom til en poetisk og fortryllende aften med en masse 
gode sange om livet og kærligheden.

Kom helt tæt på musik-
ken og historierne
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KOPPEL & SØN FEAT. ALEX RIEL
LAS VEGAS DJURS Georgsmindevej 7, Fjerupgårde, 8581 Nimtofte
Lørdag d. 9. okt. 2021 - Kl. 20.00 - Spisning kl. 18.00
Entre: 190,-  /  Kuvertpris:  160,- kr. 
Tilmelding: Tlf.  2046 4446  -  Senest 6/10
 Mail:  kontakt@lasvegasdjurs.dk

Alex Riel: Trommer;  Anders Koppel: Hammondorgel; 
Benjamin Koppel: Saxofon
Alex Riel Danmarks verdenskendte trommeslager har 
siden 1950erne spillet med de allerstørste jazzmusikere, 
bl.a Bill Evans, Dizzy Gillespie, Stan Getz og Dexter Gor-
don. Han har medvirket på en lang række pladeindspil-
ninger og turneret verden over og var med til at starte 
Savage Rose med Annisette i 1967.

Anders Koppel er kendt for sin ikoniske orgellyd i Sava-
ge Rose, som var Danmarks første store internationale 
rockband, og som en del af verdensmusik-orkesteret 
Bazaar. Benjamin Koppel er kendt som en virtuos sa-
xofonist. Han har samarbejdet med en lang række store 
jazznavne såsom Phil Woods, Kenny Werner og har ud-
givet knap 50 albums.

Kom helt tæt på musik-
ken og historierne

6
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CHRISTIAN SØGAARD TRIO
VRINNERS BEBOERHUS Rolsøgaardsvej 2, 8420 Knebel
Lørdag d. 16. okt. 2021 - Kl. 20.00
Entre: 250,- kr.  inkl. Tapas
Tilmelding: Tlf.  2250 5008

Trioen spiller sange med tekster af Rune T. Kidde. Kid-
de nåede inden sin alt for tidlige død i oktober 2013, at 
skrive over 100 bøger og tegneserier, der nåede ud til 
et kæmpe publikum. Der er derimod ikke så mange, der 
kender sangskriveren Rune T Kidde. Ham møder man 
her. Hans humor og gode ord rummer meget vid og 
mange kommentarer til det samfund vi lever i. Melodier-
ne er oftest af Christian Søgaard, men Rune T Kidde har 

dog også forsynet trioen med en stribe sjove tekster til 
gamle jazz-evergreens. Musikerne må bestemt beteg-
nes som tre glade spillemænd. Fælles for dem er det 
nærvær, de viser både hinanden og publikum, når de 
står på scenen. Et nærvær der brænder igennem, helt 
ned til de bagerste rækker, hvad enten trioen befinder 
sig på et lille intimt spillested eller i en koncertsal.

Humor, viser, fortællinger,  
sange, Folk og Verdensmusik
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LANGT LIV PÅ MIDDELHAVS ØERNE
HEVRING FORSAMLINGSHUS Voer færgevej 29, 8950 Ørsted
Torsdag d. 28. okt. 2021 - Kl. 20.00
Entre: 140,- kr.  /  Kuvertpris:  70,- kr.
Tilmelding: Tlf.  4014 2868  -  Senest 20/10
 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?
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 farve-

strålende fiskemarkeder og på Middelhavets største ø 
Sicilien, engang Romerrigets kornkammer med herlige 
vinmarker og larmende byer i skyggen af vulkanen Etna 
– og mafiaen!
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 og Hjalte
 foredrag
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AUSTRALIENS HJERTE
EBDRUP FORSAMLINGSHUS Astrupvej 47, 8560 Kolind 
Tirsdag d. 26. okt. 2021 - Kl. 20.00
Entre: 130,- kr.  /  Kuvertpris:  70,- kr. (Tapas)
Tilmelding: Tlf.  2579 0207  -  Senest 19/10
 Mail:  udlejning@ebdrupforsamlingshus.dk

Nikolaj Wessel Witte: Australien – en helt anden verden
At rejse mod ikonet på Australien, verdens mindste kon-
tinent, er Ayers Rock, eller Uluru som aboriginerne kalder 
klippestenen der med sine røde farver pryder midten. På 
vejen hertil valgte Nikolaj Wessel Witte en uges ’omvej’ 
sammen med en fra landets oprindelige befolkning. I 
foredraget fortæller Nikolaj om Australien og hvordan 
de udforskede Australien, såvel det fysiske som det 

kulturelle landskab der har skabt landet. Australien er 
meget andet end den tørre midte. Derfor rejste Nikolaj 
Wessel Witte videre til en af verdens ældste regnskove 
og smukkeste, tropiske område, Cape Tribulation. Det er 
også freden i regnskoven, følelsen af saltvand i en kajak 
og det bånd som bindes mellem kulturen i det røde cen-
trum og kulturen som trives ude ved kysten.

Foredrag
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IRSK AFTEN MED TRADISH
ENSLEV FORSAMLINGSHUS Kanalvej 21, 8500 Grenaa
Fredag d. 22. okt. 2021 - Kl. 20.00 /  Spisning kl. 18.00
Entre: 160,- kr.  /  Kuvertpris:  110,- kr.
Tilmelding: Tlf.  6175 9571
 Mail:  niels @oestship.dk

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 erfa-
ring med at spille alt fra små pub-sessions til store festi-
valer, appellerer Tradish ikke kun til det irske ”hardcore 
trad publikum”, men rammer også folk der ikke normalt 
lytter til folkemusik. 

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 musik,  
mad & drikke

10
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 INGVAR FRYDKJÆR DUO
ÅSTRUP FORSAMLINGSHUS Åstruphegnet 18, 8500 Grenaa
Fredag d. 29. okt. 2021 - 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 kultur-
pris. 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 aku-
stisk guitar, mundharpe samt en rå uhæmmet rockgui-

tar, støtte af verdens bedste playback. 
Er du til Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan, Creedence 
Clearwater Revival, Elvis Presley eller andre af rockmu-
sikkens 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.

Julefrokost og  
60’er musik  
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FESTMUSIK MED ”BLYFRI 95”
VEJLBY FORSAMLINGSHUS Søren Quistsvej 24, 8500 Grenaa
Lørdag d. 6. nov. 2021 - Kl. 20.00 - Spisning kl. 18.00
Entre: 150,- kr.  /  Kuvertpris:  100,- kr.
Tilmelding: Tlf.  41439084  /  50510598  -  Senest 1/11
 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.

Blyfri 95 holder til på Djursland og består af 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 An-

ders Pedersen med sin stemme, som han ikke forsøger 
at lave anderledes, end den er. Han lyder bare som Bam-
se. 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 Bly-
fri´s egne sange, vil du ikke gå skuffet hjem.
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JANE & SHANE
NIMTOFTE KULTURHUS Stationsvej 9, 8581 Nimtofte
Fredag d. 5. nov. 2021 - Kl. 20.00 - Spisning kl. 18.00
Entre: 150,- kr.  /  Kuvertpris:  175,- kr.
Tilmelding: Tlf.  5128 8138 - Senest 2/11
 Mail:  okkeranne@outlook.dk

En koncert med duoen Jane & Shane er en ekstraor-
dinær musikalsk oplevelse. Duoen er begavede spil-
lemænd, der med medrivende energi skaber magiske 
øjeblikke, når de bringer deres forførende folkemusik 
på scenen. Engelske Jane Clark (violin) og irske Shane 
Donnelly (guitar og vokal) har deres musikalske afsæt i 
den britiske folkemusik. Når de går på scenen, er deres 

energi og ubetingede tilstedeværelse intens. De brød 
for alvor igennem, da Niels Hausgaard i 2003 inviterede 
dem med i sit show og med ordene "engelske Jane og 
irske Shane er ikke bare gode musikere og spillemænd; 
de er begavede underholdere i absolut særklasse”, og 
dermed erklærede sin fascination af duoens kvaliteter. 

Original britisk-irsk 
folkemusik
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JOHNNY CASH BAND
VOER FORSAMLINGSHUS Voer Færgevej 92, 8950 Ørsted
Lørdag d. 30. okt. 2021 - Kl. 20.00
Entre: 150,- kr.  /  Kuvertpris:  125,- kr.
Tilmelding: Tlf.  2147 0036  -  Senest 22/10
 Mail:  karin.skouboe@primanet.dk

Intet mindre end Johnny Cash Band giver koncert i Las 
Vegas Djurs - og nej, det er selvsagt ikke det originale 
band, men det midtjyske coverband, 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 oprindelige aktører, og så er hele 
repertoiret livsbekræftende Johnny Cash-musik
krydret med anekdoter om den legendariske ameri-
kanske country-, blues-, rock- og popstjerne, som ofte 
gemte fine vedkommende tekster i selv de meste enkle 
af hans sange. 

San Quentin  
Tour 2019

14

28



2928

ÅH ABE!
RODSKOV FORSAMLINGSHUS Hovgårdvej 3, 8543 Hornslet
Lørdag d. 6. nov. 2021 - Kl. 14.00 - Kaffe, vand, brød og kage kan købes
Entre: 160,- kr.  -  Børn gratis
Tilmelding: Mail:  rodskovforsamlingshus@gmail.com  -  Senest 3/11

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 bør-
nene med skæg og ballade.

og andre kendte børnesange  
– med Mek Pek
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VIN FOREDRAG VED HELGE DÜRRFELD

VOLDBY FORSAMLINGSHUS Birkedommervej 12, 8500 Grenaa   
Lørdag d. 13. nov. 2021 - Kl. 20.00
Entre: 250,- kr. inkl. vin  /  Kuvertpris:  100,- kr.
Tilmelding: Tlf.  3026 2254  -  Senest 8/11

I 2012 bosatte Helge Dürrfeld sig på Hylkegaard i Voldby 
tæt ved Grenaa og har udviklet den til en vingård med 
gårdbutik og kunstgalleri. Dürrfelds idé til vingården kom 
efter, at han lavede seks programmer for DR om danske 
vinproducenter ”De danske druer”. Han blev inspireret til 
at starte en egenproduktion af vin og i dag dyrker han 
hvide druer på marken, der grænser op til gården. Han 
importerer desuden udenlandske kvalitetsvine samt 

specialiteter og danske vine i øvrigt. Helge Dürrfeld 
medbringer et righoldigt udvalg af vin til at smage på til 
foredraget, bl.a Hylkegaard Solaris, dansk hvidvin; Hyl-
kegaard Sweet Apple, æbledessertvin; ”Karl Plaffmann”, 
tysk Riesling; ”Motageron”, Morgan Cru; flot Beaujolais; 
Alain Jaume ”, Les Champauvins ”Lille Chateau-Neuf” og 
”Monte Faustino” Flo på egetræ fade i 10 mdr.
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BJARNE LISBY
HAMMELEV FORSAMLINGSHUS Hammelev kirkevej 2
Lørdag d. 13. nov. 2021 - Kl. 20.00 - Spisning kl. 18.00
Entre: 150,- kr.  /  Kuvertpris:  125,- kr.
Tilmelding: Tlf.  2442 1504 - Senest 8/11
 Mail:  tt@infoit.dk

Det er det gode humør, der er i højsædet når Bjarne Lis-
by går i gang med de ældres favoritmelodier, præsen-
teret med festlige anekdoter og pudsige betragtninger.
Det er giro 413-træfferen De Gamle Bukser, de fleste 
kender Bjarne Lisby for. Men også en række af hans 
andre sjove sange har fundet vej til radioens ønske-
programmer. Disse numre udgør naturligvis en del af 
Bjarne Lisbys underholdningsprogram, men især over-

for et ældre publikum supplerer han dem med en lang 
række af de “gode, gamle” sange, de ældre kan nikke 
genkendende til og synge med på. Bjarne Lisby er en 
glad mand. Glad for livet, glad for at optræde.Denne 
livsglæde smitter af, når han indtager scenen med sine 
mange muntre bemærkninger og lystige anekdoter, der 
kæder sangene sammen.

Humor og gode  
gamle sange
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MICHELLE BIRKBALLE DUO
HYLLESTED FORSAMLINGSHUS Hyllested Bygade 8, 8400 Ebeltoft
Fredag d. 12. nov. 2021 - Kl. 20.00
Entre: 160,- kr.
Tilmelding: Tlf.  4117 3718  - Senest 10/11   
 Mail:  hyllestedogomegn@gmail.com 

Michelle regnes for en af Danmarks bedste blues og 
Rock sangerinder, så tøv ikke med at komme og opleve 
hende fra hendes bedste side netop på et lille spillested 
som Hyllested Forsamlingshus.

Normalt spiller hun med fuldt band eller med sin trio når 
hun turnerer med sine egne sange, men nu har sanger-

inden valgt at spille duojobs rundt i det danske land, 
som hun gjorde de første mange år af sin ungdom som 
cafe, kro og værtshus musiker inden karrieren begyndte 
at tage fart.

Repertoiret vil bestå af Rock, country blues fra den bed-
ste skuffe, når Michelle fyrer den af.

Blues Rock med  
gang i den
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TOM DONOVAN
PEDERSTRUP FORSAMLINGSHUS Kukkebækvej 2A, 8560 Kolind
Torsdag d. 18. nov. 2021 - 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 mas-
ser 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 er en velkommen gæst både i store kon-
certhuse, på festivaler, til byfester og på små værtshu-
se. 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.

The Irish Troubadour
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GARY SNIDER SINGS LEONARD COHEN
LIME FORSAMLINGSHUS Markvænget 2, 8544 Mørke 
Lørdag d. 20. okt. 2021 - Kl. 20.00  -  Spisning kl. 18.00
Entre: 150,- kr.  /  Kuvertpris:  100,- kr.
Tilmelding: Tlf.  4236 4418  -  Senest 15/11
 Mail:  tilmelding@limeby.dk

Med en canadisk-jødisk baggrund og familieforhold, der 
minder meget om Leonards, har Gary Snider usædvan-
lig gode forudsætninger for at fortolke det Cohen'ske 
livsværk.

Med en blanding af egne backing tracks og akustiske 
versioner fører Gary publikum gennem Cohens musikal-

ske univers på yderst kompetent vis. Temaer som re-
ligion, kærlighed, kvinder, menneskets og samfundets 
kompleksitet samt Leonards egen kringlede personlig-
hed bliver taget under kærlig behandling.

Med sig har Snider de to fantastiske sangerinder Katrine 
Hald og Connie Pilgaard, der også turnerer som duo.
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MICHEL BELLI TRIO
BYENS HUS Ebeltoftvej 87, 8544 Mørke   
Fredag d. 19. nov. 2021 - Kl. 20.00
Entre: 160,- kr.
Tilmelding: Mail:  8544moerke.dk

Michel Belli Trio.  At spille sangene som de er skrevet, 
er noget særligt og meget intimt. Michel spiller til dag-
ligt med bandet Den Syvende Søn. Michels repertoire 
vil byde på sange fra hans bagkatalog der tæller fem 
albums. De sange og nogle af de sange, han har skrevet 

til sin far, vil der blive plads til på en sådan aften. Og hvis 
aftenen inspirerer til det, er der også mulighed for at 
spille nogle af de sange, der har haft indflydelse på Mi-
chel musikalsk. Michel Belli har spillet musik i mere eller 
mindre professionel sammenhæng siden han var 20 år. 
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ROSTVED FORSAMLINGSHUS Askedalsvej 5, 8410 Rønde
Fredag d. 19. nov. 2021 - Kl. 20.00
Entre: 150,- kr.
Tilmelding: Tlf.  2371 1849  -  Senest 12/11
 Mail: jakobholm@mail.dk 

En fordanskning af Paul Simon´s “ Fifty Ways to Leave 
Your Lover” og Gnags´s “Ridser, Revner & Buler” har i Én 
Over/ Én Under´s nye versioner, begge inden for de se-
neste par år, ligget i rotation på DR´s -radiokanaler. 
Så, selvom du ikke har hørt dem live, har du måske hørt 
den velsyngende trio’s seneste album : ”Én Over/Én 
Under”. Det kan også være du har hørt dine børn eller 
børnebørn synge med på “Hvorfor det da” fra Sebastian 
musicalsplade “Ronja Røverdatter” ? Det er nemlig dem 
der synger Sebastian´s  populære sang.

Ensemblet består på 20. år uændret af sangerne : GITTE 
NAUR (“Venter på Far” & “News”), PETER SMITH (6 so-
lo-albums & “Repeatles”) samt OLE RASMUS MØLLER ( 
Musicals & “Hans Mosters Vovse”). Sammen fortolker de 
hits af  CV Jørgensen, Sebastian, Peter AG m.fl.  foruden 
sange skrevet direkte til dem af bl.a Erik Thygesen, Allan 
Mortensen og trioens egen Peter Smith. De optræder 
med 1 guitar, stærke vokalharmonier og 3 barstole, lig 
med  ÈN AFTEN MED ÈN OVER/ÈN UNDER.

En af Danmarks mest 
sejlivede live-trioer
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"ÉN OVER/ÉN UNDER"


