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LYT NYT…Lyt nyt logoet bruger vi ved arrangementer med kunstnere, der ikke er helt kendte endnu, 
men som har kvalitet, nerve og noget at byde på og absolut er nyt lyt værd. Læg mærke til logoet og kom 
med på en 
ny kulturel rejse af høj kvalitet for kun kr. 300,-. Efterårets Lyt nyt: Sonja Hald, Jacob Bellens Duo, 
Baby Love & The Van Dangos, Bo Evers, The Boy That Got Away og D/Troit.
Lyt nyt priser i baren – vi har sænket priserne i baren til Lyt nyt-arrangementerne, så du kan få en fed 
samlet oplevelse til fornuftige penge. Lyt nyt arrangeres i samarbejde med aktørerne.

6 koncerter for kr. 300,-

Kulturen har en central plads som driver og inspirator i det lokale samfund. Det er blandt andet gennem 
kultur vi inspireres og udvikles, vi samles, vi har ståsted, vi holder pause fra en hektisk hverdag, og kikker ind 
i fremtiden.
 
Det er her vi skal have mod, tillid, og ambition til at gå nye veje, til at stole på talentet og stole på fornemmel-
sen … fornemmelsen for Djursland.
 
Kulturen er en utrolig vigtig faktor netop i en tid hvor rigtig meget skal måles og vejes og puttes i kasser – her 
er regnearket fint som redskab, men det er knapt så fint at udvikle igennem.
 
Vi er godt i gang med at sætte nye kulturelle skibe i søen, og glæder os til at give dem vind i sejlene, så flere af 
de nye tiltag vi har i kø, kan blive sat i, og komme godt fra havn, og være med til at give os næring og identitet.
 
Glæd dig til et sprudlende kulturelt efterår i Pavillonen, hvor du i hånden sidder med et ambitiøst program, der 
spænder utroligt bredt i mange genrer og stilarter. Vi er rigtig glade for, at rigtig mange allerede nu har meldt 
deres ankomst fra nær og fjern og sikret sig en billet, så også et lille råd herfra om ikke at vente for længe.  
Vi glæder os til at se dig.
 
Jesper Jul 
Direktør

Besøg caféen
Kom og hæng ud i vores hygge-
lige cafe´ i kulturelle omgivelser. 
Det er muligt at sidde her og læse 
musikmagasiner, aviser og evt. 
arbejde på sin bærbare computer. 
Det er muligt at benytte sig 
af Pavillonens gratis internet. 
Cafeén kan forsyne dig med 
kaffe og kage mm, så du ikke går 
sukkerkold.
Alle er velkomne.

Spisning før 
arrangementer
Vi giver dig mulighed for at gøre 
aftenen komplet ved at starte 
med at spise i Pavillonen før 
flere arrangementer - bemærk 
logoet. Vi har udvidet sortimentet, 
så der udover vores lækre og 
roste buffeter, nu også er andre 
muligheder, tilpasset til udvalgte 
arrangementer. Stadig til fornufti-
ge priser. Forudbestilling senest  
5 dage før arrangementet - Obs 
ved for få tilmeldte kan vi være 
nødsaget til at aflyse spisningen.   

Afterparty
Som noget nyt afholder Pavillo-
nen afterparty efter flere af vores 
arrangementer i huset. Ved nogle 
af arrangementerne sætter vi det 
op i foyerområdet, og gør det 
lækkert med dæmpet belysning, 
musik og lækre drinks.
Så forlæng oplevelsen og hyg dig 
med vennerne i vores hyggelige 
cafe´. Hold øje med hjemmeside 
og facebook og få mere informa-
tion om vores nye afterparty.

Velkommen
til efteråret 2015
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FREDAG DEN 4. SEPTEMBER
Gratis festival ved Torvet.

Grenaa kårer ”Årets Gademusiker 2015”
Som de første i landet sætter Grenaa fokus på gademusikeren. Det bliver en helt 
unik festival, der ikke er set før, og som hylder det umiddelbare musikalske udtryk 
og talent, der blot stiller op og spiller uden en masse indpakning.
Festivalen er åben for alle, både gademusikere, der har optrådt gennem flere år, 
og for mere uprøvede musikere, der gerne vil afprøve deres evner.
Rundt omkring torvet i Grenaa vil der være små ”scener”, hvor gademusikerne kommer og spiller, og hvor 
du som publikum kan være med til at afgive din stemme til netop din favorit. Festivalen kulminerer med 
præmieoverrækkelse i kategorierne: publikumsprisen, juryprisen og ungdomsskoleprisen, og en stor koncert 
på den store scene ved torvet. Der vil desuden være fede præmier at vinde for publikum.
 
Arrangør: Pavillonen, Grenaa event og musikforening, Kulturskolen og Shop i City.
Arrangementet er støttet af kultur og Udviklingsudvalget.

Grenaa Midtby

Grenaa Gademusiker Festival

FREDAG DEN 11. SEPTEMBER KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 120,- / i døren kr. 145,-.
Pris for studerende i forsalg kr. 70,-. Husk gyldigt studiekort.

De to guitar ekvilibrister, Søren Andersen og Mika Vandborg, har 
netop nedlagt flere af de store danske festivaler – samtidig med at 
Søren har været bas-vikar i D-A-D.
Mika Vandborg og Søren Andersen hører til blandt landets bedste 
guitarister. De har hver deres tilgang til guitaren og spiller på 
forskellige måder, som supplerer hinanden og giver en stor alsidighed og forskellighed i både numrene og 
oplevelsen.
De udgav i efteråret 2013 deres fælles album Electric Guitars, som bragte dem i radio, tv og på hitlisten. D. 
2/2 2015 udkom deres andet album “String Fever”, som bl.a. modtog en 5 stjernet anmeldelse i Gaffa, og 
igen bragte pladen bandet i radio og tv. Electric Guitars har i 2015 spillet i USA, Frankrig, Sverige, og været 
på en lang forårs og sommerfestival turné i Danmark.
Live er Electric Guitars kendetegnet ved den fede rockoplevelse, og en spilleglæde, der mærkes tilbage til 
sidste mand i lokalet. Omdrejningspunktet er den gode rocksang - spillet med følelse, indlevelse og massiv 
kærlighed til guitaren og dens muligheder. Der er soloer og rå riffs, men aldrig unødvendigt lir, når Mika 
Vandborg og Søren Andersen, med opbakning fra rytmesektionen Morten Hellborn og Peter Kjøbsted, fyrer den af.

Pavillonsalen

Electric Guitars

Rabat til studerende
I Pavillonen vil vi gerne give studerende en større mulighed for også at opleve kulturelle begivenheder.
Derfor bliver der ved flere arrangementer sat et begrænset antal billetter til salg med ”Pris for studerende”, 
som er den pris det koster for studerende. Den lavere pris kan kun opnås i forsalg. Husk at medbringe dit 
gyldige studiekort. når du køber din billet. Der kan købes en billet pr. studiekort..
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Følgende koncerter er med i Lyt nyt ordningen. Kun kr. 300,- for alle 6 koncerter.

LØRDAG DEN 12. SEPTEMBER KL. 20.00
Fri entre

Dobbeltkoncert med 2 lokale bands:
Funkshot
Funkshot er et band i stor forandring. Der eksperimenteres for tiden med 
forskellige genrer, stilarter og musikalske udtryk. Stilen er på mange områder 
en sammensmeltning af funk, soul og R&B, med en masse energi, groove 
og nerve. Gruppen drives af glæden til musikken, ønsket om udvikling, og at 
skabe nogle fede, originale numre, med masser af flow og energi. Vokal:Ma-
ria Bianca Skriver, Bas: Anders Knudsen, Guitar: Sebastian Olsen, Keys: Tobias 
Lund, Drums: Mathias Babis
Cecilie Vahle & Cecilie Drachmann
De 2 Cecilie’r har begge arbejdet med musikken siden de var helt små. Begge synger, og begge spiller på 
indtil flere instrumenter. I 2013 lærte Danmarks børn Cecilie Vahle at kende, da hun med sin sang ”Ingen 
som dig” sikrede sig en anden plads i MGP. Cecilie Drachmann har også arbejdet passioneret med musikken, 
og indspillede i 2013 en cd med coversange. Der er klar på egen ben med sange om ungdom, kærlighed, 
venskab m.m.

Pavillonsalen

TORSDAG DEN 17. SEPTEMBER KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 85,- / i døren kr. 110,-.
Pris for studerende i forsalg kr. 65,- Husk gyldigt studiekort

Sonja Hald er ikke en solo kunstner fra et rollespil, men et talentfuldt band der er godt på vej …I 2014 blev 
de skudt ud af Karriere Kanonen som vinder af musikkonkurrencen, og siden har der været fart på. Bandet fik 
hurtigt opmærksomhed med sangen ”Du ka’ dø af den der”, som bl.a. opnåede air play hos DR P6 Beat, og 
i foråret 2015 kom debuten ”Vækstplanen”. Både Folkeklubben og Magtens Korridorer har allerede haft øje 
på bandet, og succesfuldt haft dem med som support på deres turneer.
Bandet bevæger sig i grænselandet omkring den tidsløse folk og rock med meningsfyldte danske tekster og 
øre for den gode melodi. Så er du til garvede danske kunstnere som Poul Krebs, Peter A.G., Johnny Madsen, 
C.V. Jørgensen, Michael Falch, Folkeklubben m.fl., går du ikke galt her…

Pavillonsalen

Sonja Hald

The Boy That Got Away D/Troit

Lyden af Djursland:
Funkshot og Cecilie Vahle & Cecilie Drachmann

Jacob Bellens DuoSonja Hald Baby Love & The Van Dangos

FREDAG D. 2. OKTOBER KL. 20.00

LØRDAG D. 21. NOVEMBER KL. 22.00FREDAG D. 30. OKTOBER KL. 20.00TORSDAG D. 15. OKTOBER KL. 20.00

FREDAG D. 18. SEPTEMBER KL. 20.00TORSDAG D. 17. SEPTEMBER KL. 20.00

Bo Evers
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LØRDAG DEN 19. SEPTEMBER KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 175,- / i døren kr. 195,-  
Pris for studerende i forsalg kr. 70,- Husk gyldigt studiekort. 
Spareribs ad libitum kl. 18.30 á kr. 140,-

Uanset hvordan man vender og drejer det, har Esben Just altid 
været garant for en swingende, opløftende og underholdende 
oplevelse fra scenen. Musikalsk overskud, medrivende hooks og fællessang så hjerterne gløder. Og sådan 
fortsætter det...
Med Niels Ratzer på trommer og Ole Skipper på bas er intet umuligt og alt opnåeligt, når trekløveret går på 
scenen for at ramme beatet og publikum lige der, hvor det gør allerbedst - nemlig i hjertet. Ligesom Esbens 
sang der på P4 og P5 for tiden opfordrer til ”Don´t You Cry Out” er Esben Just Trio ikke for tudeprinser og 
tørvetrillere, men skabt til fest og farver og gang i gaden. 
Så vi ses derude, hvis der er en fest der trænger til et hug i bollerne og en kærlig krammer. Peace, Love & 
Rock n ´Roll, sværere behøver det ikke at være.

Spareribs ad libitum: Spareribs stegt med BBQ-marinade, BBQ-sauce, bagekartoffel m/ kryddersmør og 
mix salat.

Pavillonsalen

Esben Just Trio

FREDAG DEN 18. SEPTEMBER KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 100,- / i døren kr. 120,-. 
Pris for studerende i forsalg kr. 70,-. Husk gyldigt studiekort.

Jacob Bellens er en af Danmarks mest talentfulde sangere og sangskrivere. Han er 
kendt for sin rolle i de to bands ”Got You on Tape” og ”Murder”, og derudover for 
sit samarbejde med musikeren Kasper Bjørke.
Siden hen har Jacob Bellens brilleret på egen hånd med de to soloalbums ”The Daisy Age” og ”My Con-
victions”. To albums, som har fået en flot modtagelse af anmelderne. Om pladen ”My Convictions” skriver 
GAFFA blandt andet:
”Man fornemmer det allerede på titlen, at manden denne gang gemmer sig mindre end tidligere – rent lyrisk 
er der således mere på spil end nogensinde, og det er spændende at få et indblik i, hvad der rører sig og 
fylder i sanger/sangskriveren.”
Med bandet ”Got You on Tape” vandt Jacob den prestigefyldte P3 Guld pris, og han har med bandet ”Mur-
der” vundet stor anerkendelse blandt internationale kunstnere for sin enkle, melodiøse og dybfølte musik.

Pavillonsalen

TORSDAG DEN 24. SEPTEMBER KL. 19.30
Billetpris: Forsalg kr.100/i døren kr. 125,-
Pris for studerende i forsalg kr. 60,- Husk gyldigt studiekort

Et foredrag om et livslangt kærlighedsforhold til musik.
Hvor rock n’ roll kan det blive?… Danmarks gennem tiderne mest afholdte og berømte musikanmelder Stef-
fen Jungersen er nu for første gang selv på scenen med et nyt foredrag om musik. Vi taler her om en mand, 
som har pisset over kors med stort set hele den danske rockbranche, samtidigt med han er på kaffe med 
store udenlandske artister, når de en sjælden gang gæster vort kongerige. Denne gang sætter Jungersen sig 
så selv til rette i rampelyset for at fortælle sin historie om en menneskealder i musikkens tjeneste, med afsæt 
i nogle af de sange, som gennem tiden har betydet mest. Jungersen vil aftenen igennem fortælle malende 
anekdoter om sine møder med nogle af musikhistoriens største legender som Ozzy Osbourne, Steven Tyler, 
Lars Ulrich, Kiss og vores egen Johnny Madsen.

Pavillonsalen

Rock & Røverhistorier 
- foredrag med Steffen Jungersen

Jacob Bellens Duo
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FREDAG DEN 25. SEPTEMBER KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 135,- / i døren kr. 160,-. 
Pris for studerende i forsalg kr. 70,-. Husk gyldigt studiekort. 
Stegt flæsk ad libitum: kl. 18.30 á kr. 136,-

Top Blues ’n Soul fra nogle af de allerbedste danske musikere. Laugesen All Stars er et yderst kompetent 
orkester, med den absolutte elite inden for den danske bluesscene. De forskellige bandmedlemmer har spillet 
sammen med flere af de helt store danske kunstnere, såsom Peter Sommer, Thomas Helmig, Gnags, Johnny 
Madsen, Savage Rose og mange flere. Denne aften i den hyggelige og stemningsfulde Pavillonsal, vil vi alle 
kunne føle varme og nærkontakt til The Blues´n Soul direkte fra scenekanten og dybt ind i sjælen.
Medvirkende:Uffe Steen, Palle Hjorth, Niels Mathiasen, Esben Bach, Niels Nello Mogensen og Birgitte 
Laugesen.

Stegt flæsk ad libitum: Stegt flæsk m/persillesovs, hvide kartofler og rødbeder.

Pavillonsalen

Blues Night 
Laugesen All Stars

LØRDAG DEN 26. SEPTEMBER KL. 20.00
Billetpris:Forsalg kr. 195,- / i døren kr. 220,-.
Pris for studerende i forsalg kr. 70,- Husk gyldigt studiekort.
Showbuffet: Kl 18.00 á kr. 178,-
 
For første gang nogensinde tager Donnie på en duo tur i Danmark. Han er ofte blevet kaldt the voice of Run-
rig. Donnie har skrevet en stor del af Runrig’s materiale i de næsten 25 år han var en del af bandet, og hans 
karismatiske stemme er i høj grad synonym med Runrigs succes. Denne aften vil vi blandt andet nyde hans 
tidlige Runrig sange, så vel som nyskrevne sange, i selskab med en meget sympatisk og sjælden kunstner.
Medvirkende: Eric Cloughly på guitar, også fra Isle of Skye og Maggie Adamson – fiddle vil gøre Donnie 
selskab på scenen.

Showbuffet: Tomatsuppe m/grøn peber og creme fraîche, farseret kalkunbryst i baconsvøb, okseculotte, 
hasselback kartoffel, hvedekernesalat m/ tørrede tranebær, gulerods-tzatziki, udvalg af hjemmebagt brød m/
smør og cheesecake med hindbærgele.

Centersalen – nummererede pladser

SØNDAG DEN 27. SEPTEMBER KL. 14.30
Billetpris: Forsalg kr. 115,- / i døren kr. 130,-. 
Inkl. lækkerier til børn og kaffe til de voksne.

Ørehængerne er et fantastisk orkester, som skriver og spiller helt nye 
sange i børnehøjde. Det er sange, som tager udgangspunkt i børnenes eget liv, og som på en sjov og umid-
delbar måde berører nogle af de emner, som er en del af moderne børns hverdag. Sange, som er fyldt med 
løgn og latin, skøre historier og tossede fortællinger. Men det er også sange, som kradser lidt der, hvor kun 
sange kan kradse. Sange som kan nydes, både når man sidder stille, eller når man giver den gas på dansegul-
vet. Publikum inddrages aktivt i koncerten, hvilket skaber den helt store koncertoplevelse. Derfor er sangene 
lette at synge med på – ja kort sagt, ægte ørehængere som i selskab med Ørehængerne gør oplevelsen total.

Pavillonsalen

Donnie Munro

Ørehængerne 
– Musik for børn og voksne

FREDAG DEN 25. SEPTEMBER KL. 17.00

Fernisering – Kunstspor

EKSKLUSIVT
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FREDAG DEN 2. OKTOBER KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 95,- / i døren kr. 115,-. 
Pris for studerende i forsalg kr. 70,-. Husk gyldigt studiekort.

Baby Love & The Van Dangos er et ska spillende band, som 
ifølge dem selv ikke forlader scenen, medmindre de bliver hevet ned fra den. Siden bandet satte sejl i 2004, 
har de formået at gøre sig særdeles positivt bemærket på den internationale scene…Og er kendt for at 
kunne starte en fest.
De har spillet over 400 koncerter fordelt over hele kloden, og forskellige festivals og spillesteder.
Deres musikalske rødder er tydeligvis plantet solidt i den Jamaicanske muld, men deres grene spreder sig 
bredt, og deres musik rummer toner fra blandt andet bluesverdenen.
The Babylove & the Van Dangos leverer musik du har lyst til at danse til, og det er et band du har lyst til at se 
live, for det er netop under deres live optrædener man rigtig oplever den fantastiske ska musik og stemning, 
som har gjort, at de gennem de sidste år har formået at skabe en stor fanbase fra hele Europa.

Pavillonsalen

Baby Love &  
The Van Dangos

LØRDAG DEN 3. OKTOBER KL. 20.00
Fri entre

Dobbelt koncert med Tin Can Telescope og  
Mount Rushmore Safari
 
Tin Can Telescope
Tin Can Telescope er et garageband fra Grenaa. i løbet af det sidste ½ år er der sket væsentligt løft, især 
sangskrivningsmæssigt, grundet træning et skarpt kritisk øje og stor enighed om bandets retning. Bandet 
spiller og skriver sange, som en bearbejdning af hverdagen og har en brændende passion for rockmusik.
Lyd og tekstunivers er hovedsagligt inspireret af britiske og amerikanske kunstnere såsom: Bob Dylan, Velvet 
Underground, David Bowie, Brian Eno, The Modern Lovers, Television, Talking Heads, The Smiths, Pixies, 
Pavement, The Flaming Lips osv.
 
Trommer: Lasse Guldberg. Elguitar: Peter J. Schmidt. Vokal/Elguitar 12 Strenget/mundharmonika: Emil Kless-
ner. Vokal/Bas/Klaver: Sejer Villadsen. 
 
Historien om Mount Rushmore Safari er historien om en musikalsk legeplads, der blev til et seriøst band. 
Bandet har haft skiftende musikere, men kernen har altid bestået af frontmand Andreas Sorgenfrei og 
bassist Hans Martin. Bandet har spillet en række koncerter i ind- og udland. Det er blandt andet blevet til 
supporttjanser for bands som Kellermensch, Cursive (US) og And Also The Trees (UK).   
Det er en omgang velspillet indie rock, som kvartetten byder på. Der trækkes i den grad på 80’ernes pop rock 
univers. Det gennemgående element i musikken er synth, der ligger og flyder ovenpå en blød omgang bas 
og luftige trommer. Vokalen en lækker blanding mellem David Bowie og Billy Idol. 80’er indtrykket er utroligt 
gennemført, og det virker hverken påtaget eller trættende.

Lyden af Djursland  
Tin Can Telescope og Mount Rushmore Safari

Billig transport
Midttrafiks Flextur-ordning - er en billig transportmulighed til Pavillonens arrangementer. Flextur kan bruges af 
alle - f.eks. til et besøg i Pavillonen. Eneste betingelse er, at turen enten skal have  start- eller slut-adresse i Region 
Midtjylland. Man bestiller sin Flextur hos Midttrafik på telefon: 8740 8300.  
Turen skal bestilles senest to timer før ønsket kørselstidspunkt.
Hent flere oplysninger eller book online på: www.midttrafik.dk
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SØNDAG DEN 4. OKTOBER KL.  11.00
Billetpris: Forsalg kr. 150,- inkl. lækker brunch

Pavillonen inviterer til akustisk intimkoncert med Charlotte Fich.
Mange kender Charlotte fra TV og teater, blandt andet som Ingrid Dahl i Rej-
seholdet. Men de senere år har hun også kunnet opleves som sangerinde med 
eget band, og hun udgav i 2012 EP´en ”Små Skred”, som indeholdt Charlotte 
Fichs egne kompositioner med danske tekster.
Charlotte Fich synger egne numre, samt enkelte covers, som alt sammen er ser-
veret i lækker akustisk indpakning, og bundet sammen af anekdoter fra hendes 
lange liv på scenen! Charlotte Fichs musik er et groovy mix af folk, rock og jazz.  
Hun skriver selv musik og tekster på dansk. Med sig har hun Dennis Flacheberg.

Brunch består af: Kaffe/the ad libitum, udvalg af rundstykker, rugbrød, smør, hjemmelavet marmelade, 2 x 
pålæg, dansk landost, brie, bacon, røræg, frisk frugt, tørret frugt, pandekager m/sirup og sukker, appelsin-
juice, æblejuice og isvand.

Pavillonsalen

Charlotte Fich Duo

Flagermusen
TORSDAG DEN 8. OKTOBER KL. 20.00
Udsolgt

Flagermusen er den berømte operette af Johann Strauss. Operetten er 
den muntre fortælling om mænd og kvinder, der narrer hinanden, om 
utroskab, forviklinger og sød hævn.
Alt sammen ledsaget af fest, farver og rigeligt med champagne.
Det er 5. gang Hans Dueholm, Jakob Næslund og Allan Dahl Hansen 
kaster sig ud i at præsentere en stor operaforestilling, hvor de spiller 
og synger alle roller. Men denne gang trues harmonien af ægte kvindelig indblanding i form af Lisbeth 
Kjærulff.

Centersalen

FREDAG DEN 9. OKTOBER KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 295,- / i døren 310,-.

Det måtte ske: Lars Hjortshøj er konverteret. Efter mere end 20 år i dansk komik 
har han set sin situation dybt i øjnene, og er nået til sit livs erkendelse: ”En 
dag vågnede jeg op midt i livet og troede, jeg var blevet klogere med alderen. 
Det er heldigvis ikke sket. Jeg forbeholder mig stadig retten til at komme i tvivl, 
ændre mening og blive…omvendt!” – siger Lars Hjortshøj. Han har gjort den 
skelsættende opdagelse, at det vil hjælpe de fleste at vende sig selv og tingene 
på hovedet, og se det hele i et nyt perspektiv. Konverteringen har dog ikke på 
nogen måde gjort ham til puritaner – tværtimod!
”- Jeg skåner hverken mig selv eller publikum, når jeg ventilerer kontroversielle 
emner som f.eks. organdonation, dyresex og klip-klappere.” – fortæller Lars Hjortshøj.

Centersalen – nummererede pladser

Lars Hjortshøj - Omvendt

EKSKLUSIVT

UDSOLGT
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Rootsline 2015
LØRDAG DEN 10. OKTOBER KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 220,- / i døren kr. 260,-. 
Pris for studerende i forsalg kr. 120,-. Husk gyldigt studiekort.

Tre unikke koncertoplevelser på samme aften
For 7. år i træk præsenterer vi, i samarbejde med vores gode kollegaer på 
Tobakken i Esbjerg og Posten i Odense, Rootsline koncerterne. Rootsline 
er en serie folk/ roots koncerter med 3 bands, der spiller 3 koncerter i henholdsvis Odense, Esbjerg og Grenå. 
Dette års Rootsline-lineup kommer udelukkende fra USA, og er eksponenter for den hurtigst voksende genre 
på de kanter, nemlig American Roots Music, eller Americana, som den kort og godt kaldes. Joshua James, 
Eilin Jewel og Joe Pug hører alle tre til den nyere generation af sangskrivere, som har fået deres ’gennem-
brud’ i 00’erne, og der er virkelig noget at glæde sig til. Branchefolk fra musikkens verden har – endnu inden 
offentliggørelsen - givet os store roser for årets helt fantastiske line up!
 
JOE PUG(US)
Joe Pug, og hans seneste album ”Windfall”, er p.t. et af de mest omtalte og mest 
spillede albums i Nashville, og det ligner en artist på vej mod toppen, der kommer til 
årets Rootsline koncerter. Joe Pug er oprindelig fra Maryland, men flyttede til North 
Carolina for at studere teater på universitet der. Musikken og sangene pressede sig 
så voldsomt på, at han droppede ud og flyttede til Chicago, hvor han arbejdede som 
snedker, samtidig med at sangskrivningen stille og roligt tog form. Det blev startskud-
det på en karriere, hvor debut EP’en ”Nation Of Heat” blev første levende billede fra 
den talentfulde sangskriver. EP’en blev foræret væk til fans og godtfolk over det meste 
af USA, der så skulle love at ville gøre reklame for den.. og den lidt uortodokse måde at 
promote sig på gav genlyd  helt til Nashville, hvor indie pladeselskabet Lightning Rod 
Records skrev kontrakt med Joe. Joe Pug er i dag en velanskrevet sangskriver med tre albums på bagen, og 
det seneste ”Windfall” som udkom i marts, har for alvor fået amerikanerne til at spærre øjnene op for den 
unge sangskriver, der for første gang spiller i Skandinavien med sit band.
 
EILIN JEWEL(US)
Fra Boise, Idaho, får vi besøg af Eilin Jewel, eller ” The Queen Of The Minor 
Key” som hun også kaldes på de kanter (samtidig en af hendes album titler fra 
2011). Tag lidt Lucinda Williams og bland det med lidt Norah Jones, og man har 
et ganske godt billede af hvor Eilin Jewel bevæger sig musikalsk, godt bakket 
op af et fremragende band, hvor specielt guitaristen Jerry Miller skiller sig ud.
Eilin Jewel debuterede med albummet “Boundary County” i 2006, og har siden 
udgivet fem yderligere. Specielt Loretta Lynn tribute albummet ”Butcher Holler” fra 2010 gav genlyd over 
det meste af USA, og det kategoriserede efterfølgende Eilin Jewel som traditionel countrystjerne, hvilket ikke 
helt holder vand, da hun arbejder med alternativ country, rockabilly, sing & songwriting og andre rootsgenrer, 
med andre ord – Americana…..
 
JOSHUA JAMES(US)
Joshua James debuterede på den amerikanske musikscene med albummet ”The 
Sun Is Always Brighter” i 2007! Albummet røg direkte ind som nr. 1 på iTunes Folk 
album liste, og overraskede alt og alle, ikke mindst Joshua! Allerede i starten af 
2009 var hans andet album ”Build Me This” på gaden, og det blev startskuddet 
til en femårig periode med turnéer på turnéer over hele verden. ”Build Me This” 
albummet blev modtaget helt fantastisk i hjemlandet, og albummet toppede i 2009 
på iTunes ”Best Of 2009” liste, og gav ham helt forrygende gode anmeldelser, samt 
support jobs for John Mayer, David Grey og Third Eye Blind. Joshua James er vokset 
op i Nebraska, og det barske landskab og de store vidder afspejler sig i hans sangs-
krivning, der bevæger sig i afdelingen for ærkeamerikansk singer- songwriting, hvor melankolien, længslen 
og familietragedien, går hånd i hånd med det intimiderende og meget følsomme. Oplev en stor kunstner, der 
med sikkerhed vil bjergtage det danske publikum!

Centersalen
Hyggeligt sat op i et mix af cafeborde med stearinlys og stolerækker.

EKSKLUSIVT
Eneste koncert i Østjylland
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TIRSDAG DEN 13. OKTOBER KL. 16.00
Billetpris: Forsalg kr. 140,- / i døren kr. 160,-
Familiearrangement i efterårsferien

Vinderen af ”Årets Bedste Børneprogram 2013”, Ramasjang 
Mysteriet, har taget Danmarks børn med storm. I en fantastisk 
underjordisk hule opklarer detektiven Kristian, sammen med 
en masse børn, store mysterier i Ramasjang. Hvem har snuppet 
prikken over i fra Hr. Skæg? Hvor er Bamses honningkrukke? 
Og Hvad skal Sebastian gøre uden sine kære briller? Er skurken Camping Vagn, Ronnie Roligan eller Preben 
Pølsesnak? Disse mysterier er bare nogle af de mange mysterier, som Kristian og hans hjælpere prøver at 
opklare i det populære tv-program. Og nu har du chancen for selv at hjælpe Kristian, for hulen kommer rundt 
i hele landet og gør din dag lidt mere mystisk. Sammen med et velspillende band forsøger Kristian at opklare 
mysteriet om, hvem der har stjålet hans bukser. Og hvem ved, måske vi også kommer til at møde en af 
skurkene! Kom og vær med! Med sig har Kristian et fantastisk 6 mandsorkester, der vil spille alle sangene fra 
Ramasjang mysteriet – det bliver en fest.

Centersalen – nummererede pladser

Ramasjang mysteriet

TORSDAG DEN 15. OKTOBER KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 120,- / i døren kr. 140,-.
Pris for studerende i forsalg kr. 70,-. Husk gyldigt studiekort.

Når man siger navnet Bo Evers, tænker man straks på ham, der 
har hærget din radio med monsterhittet ”Fred”.
Når man hører Bo Evers sange er man aldrig i tvivl om afsende-
ren, der med sin særlige stemme, og geniale lyrik, rammer plet hver gang.
Sangen ’Fred’ er blevet spillet på diverse radiostationer, og selvom intetanende lyttere måske først troede, at 
sangen var et levn fra 70’erne, er den frække lyrik med til at give sangen et moderne twist. Bo Evers er fra 
Nørrebro i København, og er uddannet biolog fra Københavns Universitet. Mange af Bo Evers sange omhand-
ler livet og kærligheden på godt og ondt, og det er poesi på et meget smukt og jordnært plan.

Pavillonsalen

Bo Evers

TORSDAG DEN 22. OKTOBER KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 220,- / i døren kr. 235,-
Pris for studerende i forsalg kr. 120,-. Husk gyldigt studiekort.

Alternativ pop svøbt i melankoli og metaforiske gloser.
Han er efterhånden uundgåelig, når snakken falder på dansk 
musik. Rasmus Walter har fået etableret sig et karakterfast artist-
navn, der har medbragt en portion radiohits som fx førstesinglen ”Dybt Vand” og ”Endeløst”.
Fra bandmedlem til soloartist
Den 37-årige musiker er efterhånden en yderst erfaren herre i den danske musikbranche, da han startede 
hele sin karriere i rockbandet Grand Avenue tilbage i 2001, hvorefter Walter debuterede som soloartist i 
2011 med sit selvbetitlede album.
Udover at debutere som soloartist, debuterede Rasmus Walter også som sangskriver og sanger på dansk, 
hvilket skyldes hans oscar-vindende tvillingbror, Anders Walter, der overtalte Rasmus til at skrive en dansk 
sang til en tegneserie, som han arbejdede på. 
Den sang var ”Det stille angreb”, som banede vejen til en helt ny karriere for Rasmus Walter.

Centersalen – ståpladser

Rasmus Walter
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FREDAG DEN 23. OKTOBER KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 285,- / i døren kr. 310,-.  
Pris for studerende i forsalg kr. 150,-. Husk gyldigt studiekort.
Showplatte: Kl. 18.30 á kr. 132,-

Nu er Anne Linnet tilbage med endnu et stærkt album, der melder om en varmere sound end de forrige 
udgivelser. Den er kort sagt mere organisk end elektronisk, med numre der er akustisk orienterede, med fine 
referencer til artister så forskellige kunstnere som Sheryl Crow, Cardigans og Danseorkestret. 
Til efterårets koncerter vil Anne Linnet og hendes velspillende band, give publikum en oplevelse med numre 
fra den nye plade, samt de klassikere, som langt de fleste af os kan synge med på.
Anne Linnet, som har mere end 40 år bag sig i sin musikkarriere, har blandt andet givet os moderne klassike-
re som ”Tusind Stykker”, ”Smuk og Dejlig”, ”Glor på Vinduer” og ”Barndommens Gade”. 
Anne Linnet har desuden modtaget IFPI´s Ærespris, som blev givet for hendes samlede karriere, og for hendes 
betydning for dansk musik.

Showplatte: Honningbagt laks og urter, kyllingespyd m/ pastasalat, tyndsteg m/marinerede kartofler, fransk 
landbrie m/oliven, brød og smør.

Centersalen – nummererede pladser

Anne Linnet med band

FREDAG DEN 23.OKTOBER KL. 22.00
Billetpris: Forsalg kr. 120,- / i døren kr. 140,-
Pris for studerende i forsalg kr. 70,-. Husk gyldigt studiekort.
Trailer koncert: Fri entre med Anne Linnet Billet hånden.

Bandet er gendannet for en stund efter 14 års pause og spiller 
eksklusivt i Pavillonen. En unik aften ”One night only” med nostalgi og gamle hits…
De fleste af os, der var unge i 90´erne, husker tydeligt Herningbandet Inside the Whale, og især deres store 
hit ”Hvor er tiden, der tar os”. Bandet var en del af magiske ”class of 94” sammen med Kashmir og Dizzy 
Mizz Lizzy, som de også turnerede med, og var kendte for deres energiske, hoppende live-optrædener der 
nedlagde spillesteder på stribe i Danmark og i udlandet.  Senere slog de over i det danske sprog, og fik deres 
helt store gennembrud med sange som ”Hvor er tiden der ta’r os”, ”Louise”, ”Et Kort sekund”, ”Lommerne 
fulde af drømme”, med flere…
Inside the Whale sluttede af i 2001, og der var nok ikke mange der regnede med en genforening.
Men miraklernes tid er ikke forbi, og Pavillonen er så heldig at kunne sætte rammerne om en helt eksklusiv 
koncert med Inside the Whale, der er genopstået for et kort sekund…

Pavillonsalen

LØRDAG DEN 24. OKTOBER KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 165,- / i døren kr. 185,-. 
Pris for studerende i forsalg kr. 70,-. Husk gyldigt studiekort. 

Go Go Berlin optrådte i Pavillonen for år tilbage i deres helt spæde 
start, før de havde udgivet materiale, og nu er de på vej på den 
internationale scene.
Go Go Berlin har på rekordtid cementeret sig som et af Danmarks største rocknavne, og banet sig vej til 
stjernestatus med udgivelsen af det anmelderroste debutalbum ”New Gold”, som efter over et år på gaden 
stadig klinger sig fast til den danske albumhitlistes top 10, og en endeløs række af hæsblæsende liveshows, 
som har henrykt publikummer verden over og fået toneangivende anmeldere til at lovprise bandet:
”Det er altså imponerende, at et band, hvis debutalbum blot er et par måneder gammelt, kan have et fyldt 
Voxhall til at synge med på samtlige af deres numre...Respekt herfra. Man kan stille bomber efter de drenge.” 
GAFFA*****.

Pavillonsalen

Inside the Whale

Go Go Berlin

EKSKLUSIVT
For første gang i 14 år
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SØNDAG DEN 25. OKTOBER KL. 14.30
Billetpris: Forsalg kr. 85,- / i døren kr. 100,-.
Inkl. lækkerier til børnene og kaffe til de voksne

Pippelipop sætter nye standarter for dansk børnemusik. 
Pippelipop er Kalle B’s svar på en lækker dansk børneplade. Cd’en indeholder 13 sprøde børnesange med 
hver deres omfavnende børneunivers, komplimenteret af en velkendt vokal fra en eller flere af de mange 
kunstnere, der medvirker på cd’en.Blandt de medvirkende på pladen kan nævnes Lis Sørensen, Jøden, Silas 
Bjerregaard, Rasmus Walther, Kaya Brüel samt mange flere.
Numrene bærer præg af stor entusiasme og kreativitet fra både kunster- og producersiden, og det impone-
rende ensemble af medvirkende vidner om en stor interesse for at skabe nyt kvalitets børnemusik. Det sidste 
nummer på pladen er en godnat sang, indspillet af Kalle B selv, hans 5-årige søn Viggo Ny, og Kaya Brüel. 
Sangen er skrevet med det formål at producere en god og simpel godnat sang, som alle kan synge med på.
Kalle Bremer står bag en masse initiativer inden for børnearrangementer, såsom Børne Festivitas og Børne-
festiBal, så I er garanteret en super sjov og yderst festlig dag, med en voksen der godt tør være fjollet.

Pavillonsalen

Pippelipop-show

TORSDAG DEN 29. OKTOBER KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 110,- / i døren kr. 125,-. 
Pris for studerende i forsalg kr. 70,-. Husk gyldigt studiekort. 
Spareribs ad libitum: Kl. 18.30 á kr. 140,-

Texas Canonballs mødtes officielt i 2011 via den berygtede blues bar Bar Chez Dan, i det sydvestlige Frank-
rig. Banden består af Hector, Chris,Preston og Jim, og disse fire fyre er med god grund musikalske legender 
inden for deres genre. Hver og en af bandets medlemmer har spillet med de helt store kunstnere, herunder 
Blues Brothers, Etta James og Ray Sharpe. De har med andre ord set, spillet og oplevet det meste!

Spareribs ad libitum: Spareribs stegt m/BBQ-marinade, BBQ-sauce, bagekartoffel m/kryddersmør og mix salat.

Pavillonsalen

Blues Night
Texas Canonballs (USA)

TORSDAG DEN 29.-31. OKTOBER KL 20.00 /  
SØNDAG DEN 1. NOVEMBER KL. 14.00                 
Billetpris: Forsalg kr. 210,- / i døren kr. 230,-
Forsalget starter torsdag den 24. september kl. 10.00 ved person-
ligt fremmøde i Pavillonen.
Resterende billetter kan købes online fra torsdag den 24. september kl. 16.00 på www.pavillonen.dk.
Showbuffet: Kl. 18.00 á kr. 178,-

Efterårets store forestilling i Grenaa Amatørteater er en humoristisk, festligt og rørende historie om den vilde 
ungdom i 1980’erne, hvor vi følger en gymnasieklasse, som bliver ramt af en skandale lige op til studen-
tereksamen. Familie, venskaber og kærlighed er vigtige ingredienser i historien, hvor også hemmeligheder, 
løgne og afsløringer kommer frem i lyset, og hvor de unges og deres forældres håb og drømme om fremtiden 
bliver sat på alvorlige prøver. Musicalen indeholder end 20 af de største danske Melodi Grand Prix-klassikere 
gennem tiderne, lige fra ”Dansevise”, ”Hallo Hallo”, ”Krøller eller ej”, ”Kloden drejer” - og selvfølgelig 
forestillingens titelnummer

Showbuffet ”Vi maler byen rød”: Kyllingesalat på ananasring, Glaseret skinke, hakkebøf i folie, kartoffel-
både stegt med krydderurter, salatbar, pastasalat, brød, smør og chokolademousse.

Arrangør: Grenaa Amatørteater.

Centersalen – nummererede pladser

Vi maler byen rød  
The Musical - Grenaa Amatørteater 

EKSKLUSIVT
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FREDAG DEN 30. OKTOBER KL. 17.00
Fri entre inkl. et glas vin

Det er i mængden af sarte farvenuancer, at Hannah Skarsholm maler motiver af det, som 
vi mener at kende, men som vi aldrig genkender helt, fordi virkeligheden skubbes frem og 
tilbage mellem beskuer og maleri. Hun refererer til landskabsmaleriet på sin helt egen måde. Man kan nærmest 
mærke havets brusen og vindens rasen, lige som man kan smage saltvandet. Hun bringer os i en særlig poetisk 
sindsstemning, og skaber grundlag for en dialog om, hvad det naturlige i og for sig indeholder.

Arrangør: Grenaa Kunst og Musikforening. Udstillingen kan ses i Pavillonens foyer til og med søndag d. 27. 
november.

FREDAG DEN 30. OKTOBER KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 100,- /  i døren kr. 125,-.
Pris for studerende i forsalg kr. 70,-. Husk gyldigt studiekort. 

The Boy That Got Away er uforfalsket og kompromisløs rock, hvor 
de stærkeste elementer fra rockens guldalder i 60´erne og 70´erne møder grungens vilde, men melodiske 
rebelskhed. Det er lyden af buldrende trommer, pulserende baslinier, overbelastede forstærkere, og respekt-
indgydende vokal i front.
The Boy That Got Away har haft et fremragende forår og sommer. På  support tour for Dizzy Mizz Lizzy og 
koncerter på blandt andet Spot festival og Smukfest. De beskrives af anmeldere som Dizzy Mizz Lizzy møder 
Cris Cornell. De er med andre ord et band der er godt på vej…
Medlemmer: Vokal/guitar: Tim Alvin Boström, Bas: Matias Bager, Trommer/vokal: Casper Simonsen.

Pavillonsalen

The Boy That Got Away 

SØNDAG DEN 1. NOVEMBER KL. 14.30
Billetpris: Forsalg kr. 85,- / på dagen kr. 115,-. Billetprisen er inkl. kaffe og kage
Annemette Jørgensen og Peter Just Rasmussen står denne søndag for en skøn eftermiddag – Annemette i 
den vokale forgrund, og Peter ved tangenterne. Denne eftermiddag er det den amerikanske musicalgenre, der 
spiller hovedrollen. Der vil desuden være en præsentation af handlingen fra de 4 amerikanske Broadway Mu-
sicals: Showboat, Oklahoma, Sound Of Music og South Pacific. Glæd dig til skønne numre som Ol´man River, 
Climbev´ry mountain, Do-re-mi, Oh What a beautiful morning, Make-believe, og Some enchanted evening.

Pavillonsalen

Søndagscafe
Musical eftermiddag

Fernisering – Hannah Skarsholm

LØRDAG DEN 31. OKTOBER KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 225,-.
Inkl. Chili con carne m/lækkert tilbehør kl. 18.00
Kun koncert kl. 20.00 kr. 150,-

Denne aften kommer til at stå i tangoens tegn og vi vil bevæge os rundt om tangoen fra mange forskellige 
vinkler. Vi starter aftenen ud med en varmblodet omgang chili con carne med lækkert tilbehør. Efter maden vil 
det Argentinske Tango orkester ”Orquesta Típica Andariega” fra Buenos Aires byde op til tango-koncertfore-
stilling med autentisk tango-show. Derefter får du selv muligheden for at prøve de latinamerikanske trin og 
rytmer af, med tangoworkshop med i alt 3 undervisningspar. Som den store finale slippes de nye tangotalen-
ter løs, og får lov til at bryde ud i dans til tangosalonen med Orquesta Típica Andariega og tango-DJ Det seks 
mands store orkester giver en unik og sjælden mulighed for at opleve et ægte tangoorkester på disse kanter. 
Musikken er yderst dansabel, og kendetegnet ved at have et kontrapunktistisk, dynamisk og unikt udtryk, 
med letgenkendelige melodier og en kraftfuld performance, som også holder den ikke-dansende lytter fanget.

Pavillonsalen

Tango & Chili

EKSKLUSIVT
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TIRSDAG DEN 3. NOVEMBER KL. 19.30
Billetpris: Forsalg kr. 150,- / i døren kr. 190,-.
Cafeplatte: Kl. 18.00 á kr. 120,-

Søskendeparret Helle og Heine Hansen, som begge er født og opvokset i Grenaa, 
har begge gjort sig positivt bemærkede i det danske jazzmiljø. De har sammen og 
hver for sig gjort sig gældende i adskillige musikalske sammenhænge, og har hver 
især modtaget priser og legater inden for den danske musikverden.
Helle Hansen har modtaget talrige priser for sin sangskrivning, så publikum kan derfor forvente originale 
kompositioner. Udover søskendeparret Helle og Heine vil den legesyge overskudstrommeslager Martin Klau-
sen, og den medrivende og konservatorieuddannede bassist Henrik Møller, berige koncerten.
Forvent jazz der grovswinger, og sange med sjæl, fra fire musikere, der er generøse med humor og spilleglæ-
de, men som også skaber rum til eftertænksomhed og fordybelse.
Helle Hansen: Vokal, Heine Hansen: Piano, Henrik Møller Petersen: Bas, Martin Klausen: Trommer

Caféplatte: Marinerede sild m/ karrysalat og ½ æg, skinke med italiensk salat, lun mørbradbøf m/bløde løg 
og surt, brie n/peberfrugt, brød og smør

Arrangør: Grenaa musik og event forening

Helle Hansen / Heine Hansen Kvartet

TORSDAG DEN 5. NOVEMBER KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 280,- / i døren kr. 300,-.
Pris for studerende i forsalg kr. 170,-. Husk gyldigt studiekort.

De Eneste Tos nye tour leveres under overskriften ”Efterårsliv”, og der er garanti for et humoristisk take på 
efterårslivet sortsyn og masser af gode beats, der passer til både dans og fordybelse.
De to sangere og sangskrivere kan i øjeblikket høres i radioen med en ny udgave af Jyder i København, fra 
albummet Dobbeltliv. Den nye udgave har fint besøg af tre af de helt store; Stine Bramsen, Shaka Loveless 
og Medina. I november sidste år udgav De Eneste To albummet Dobbeltliv, hvis overordnede tema er det 
dobbelte, det dualistiske og modsætninger, og som blev modtaget med fine ord fra anmelderne. Albummet er 
netop blevet certificeret guld for salg af mere end 10.000 eksemplarer.

Centersalen – ståpladser

FREDAG DEN 6. NOVEMBER KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 325,- / i døren kr. 350,-.  
Pris for studerende i forsalg kr. 200,-. Husk gyldigt studiekort.
Showplatte: Kl. 18.30 á kr. 132,-

Vi glæder os til at have besøg af Lis Sørensen, der tidligere i Pavillonen 
har fejret store triumfer med udsolgte huse og en fantastisk stemning 
netop her. Der er nye sange på sætlisten, og naturligvis masser af de 
gamle, sprællevende hits.
Derudover er der igen gode nyheder på album-fronten, idet Lis løbende er i sit nyerhvervede studie og 
indspiller materiale til forventet udgivelse oktober 2015
Lis Sørensens nye 30 års jubilæums-cd “På Sådan En Morgen” – de 20 skønneste. Den kvalitetsbevidste dan-
ske sangerinde har jagtet de rette sange gennem fire årtier. Nu er de samlet på et album, som klart viser, hvor 
tidløs og stilsikker Lis Sørensen er – som både musiker og menneske. Lis Sørensen spiller med sit faste band.

Showplatte: Honningbagt laks og urter, Kyllingespyd m/pastasalat, tyndsteg m/marinerede kartofler, fransk 
landbrie m/oliven, brød og smør.

Centersalen – nummererede pladser

De Eneste To

Lis Sørensen
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SØNDAG DEN 8. NOVEMBER KL. 16.00
Billetpris: Forsalg kr. 195,- / i døren kr. 235,-.
Forestillingen er en del af Show-pakken. 
Pris for studerende i forsalg kr. 125,-. Husk gyldigt studiekort.

Dobbelt-Reumert i Pavillonen
Til Reumert-uddelingen 2015 modtog Kaspar Rostrup årets Reumert-pris for bedste iscenesættelse, og 
Karen-Lise Mynster èn for årets bedste kvindelige hovedrolle. Nu kan du møde Karen-Lise Mynster i Kaspar 
Rostrups iscenesættelse.
Det sker i det Pulitzer-pris-vindende drama DET ANDET STED. Her står Karen-Lise Mynster og Flemming 
Enevold sammen på scenen for første gang, siden de spillede sammen som elever på Statens Teaterskole. 
Forestillingen markerer samtidig Flemming Enevolds 40-års jubilæum.
Det andet sted er en højspændt thriller. Alt er tilsyneladende perfekt i Julianas liv, men bag den perfekte 
facade lurer noget. Har hendes mand en affære, og hvad gik der galt med forholdet til hendes datter? 
Brudstykker af Julianas fortid dukker op, mens hun desperat forsøger at samle trådene, for at finde frem til 
sandheden. Iscenesættelse: Kaspar Rostrup 
Medvirkende: Karen-Lise Mynster, Flemming Enevold, Kristine Nørgaard Sørensen og Gerard Bidstrup
Scenograf: Stine Martinsen. Lyddesigner: Fuzzy. Lysdesigner: Rune Tønnes. Tekst: Sharr White

Centersalen – nummererede pladser

De Nattergale - Æ juletur
TORSDAG DEN 12. NOVEMBER KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 395,- / i døren kr. 425,-. 
Showbuffet: Kl. 18.00 á kr. 178,-

Der var gensynsglæde i luften, da De Nattergale seneste efterår drog landet rundt efter 20 års pause fra 
turnelivet. Publikumsreaktionerne og de fyldte huse gav trioen blod på tanden og lyst til mere. ”Vi genop-
dagede jo pludselig, hvor sjovt vi har det, når vi spiller sammen. Og det var også vores opfattelse, at flere 
blandt publikum smilede undervejs, men det kan selvfølgelig være svært at se, når man står med en projektør 
i hovedet.”, fortæller trioen. Det nye show vil i bedste Nattergale-stil være en skønsom blanding af trioens 
store bagkatalog og udvalgte numre fra den populære The Julekalender, krydret med nye gakkede indfald og 
udfald. Og hvem ved, om de gæve jyder ikke også har en ny sang eller to med til deres fans? Trioen lover i 
hvert fald, at det bliver et vidtløftigt show, der løfter begreberne skrammelmusik og publikums-overbærenhed 
til helt nye højder.

Showbuffet: Indbagt lyssej m/ chili mayonnaise, flæskesteg med sprød svær, kalveyderlår braisseret m/ rød-
vin, nelliker og kanel, rødkålsalat m/ appelsiner og nødder, Cesarsalat m/bacon, crotoner og parmesanchips, 
små kartofler vendt med honning og karry, udvalg af hjemmebagt m/smør og kirsebæris m/chokoladesauce.

Centersalen – nummererede pladser

Det Andet sted
Flemming Enevold & Karen-Lise Mynster

TORSDAG D. 12. NOVEMBER KL. 19.00
Fri entre

Musiker møder musiker – som spiller sammen
Medbring håndvåben – altså guitar, bas, redekam eller hvad dit instrument er, så har vi bag-gearet klar med 
trommer, forstærkere med mere, til en forrygende aften.
Der kan spilles i alle genrer, og vi ser frem til at høre musikere fra de forskellige bands spille sammen på kryds 
og tværs – og måske opstår nye bands efter denne aften… Vi glæder os til at høre musikere og talenter give 
den gas på scenen.

Arrangør: Pavillonen, Kulturskolen Norddjurs, DMF Djursland, Aktørerne og Arresten.

Pavillonsalen

Taste of Jam
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Djursland Upcoming finale
LØRDAG DEN 14. NOVEMBER KL. 20.00
Fri entre

Djursland Upcoming er en musikkonkurrence for de lokale talenter,  hvor grupperne 
får lov at spille deres eget materiale for et veloplagt publikum. Musikerne kommer inden konkurrencen 
gennem et coaching-forløb, så de står ekstra knivskarpe og parate til selve konkurrencen. Kom og hør de 
lokale talenter i storform, og stem på netop din favorit. Det bliver en fantastisk aften med lækker musik og 
fede præmier.

Arrangør: Pavillonen, Arresten og Kulturværkstedet.

Ruben Søltoft - Mit Hoved
FREDAG DEN 13. NOVEMBER KL. 19.00
Billetpris: Forsalg kr. 170,- / i døren kr. 195,.

I Rubens første onemanshow får du et ærligt indblik i hans underlige univers. En 
slags privat rundtur i hans fritsvævende hoved, hvor den røde tråd er, at der som 
regel ikke er nogen. Rubens hjerne er skør og knudret, og den har aldrig kunnet holde fokus længe nok 
til at læse en bog. Til gengæld leverer han sine fortællinger uforudsigeligt, fantasifuldt og med en oprigtig 
indlevelse.
Ruben har været en af fremtidens store komikere fra det øjeblik, han trådte frem i rampelyset og vandt DM i 
stand-up for fem år siden. Med excentrisk humor og et gummiansigt a la Jim Carrey, efterlader han tilskueren 
lige dele imponeret og forvirret.
Du er inviteret, når Ruben byder indenfor til en guidet tur bag de krøllede lokker. Her finder du absurde 
betragtninger, og fantastiske fortællinger om alt fra flyskræk og flatterende kropsdele, til parforhold og 
pandaporno. Alt sammen leveret med hans charmerende smil og glimt i øjet samt med stor forventning til de 
scener, han skal optræde på.

Centersalen – nummererede pladser

TORSDAG DEN 19. NOVEMBER KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 220,- / på aftenen kr. 250,-
Forestillingen er en del af Show-pakken. 
Pris for studerende i forsalg kr. 125,-. Husk gyldigt studiekort.
Showplatte: Kl. 18.30 á kr. 132,-

Er hun sjov? Er han blevet voksen – og hvem er ham den tredje? Der er kommet 3 nye stjerner på den 
danske comedy-scene! Anmelderne er enige, og stryger om sig med ord som forrygende, vanedannende 
og voldsomt begavet satire, når de beskriver trioens nye show. Også uddelingen af stjerner er anmelderne 
rundhåndende med – Berlingske Tidende, Jyllandsposten og Information giver alle tre showet 5 stjerner.
Som en opfølgning på debut-successen tog Platt-form i efteråret 2014 rundt i landet, og optrådte med ”Et 
form for show”. De sluttede året af med at spille en række udsolgte shows på Nørrebro Teater, og det kunne 
mærkes, at Platt-form for alvor er ved at bide sig fast hos danskerne. Nu bliver det muligt at kunne opleve 
”Hvor er min nissehue” i en opdateret version, når trioen kommer til Pavillonen til november.
Medvirkende: Mille Lehfeldt, Laus Høybye og Jacob Fauerby.

Centersalen – nummererede pladser

Platt-form  
– Har du set min nissehue mor?

Plads til talentet
Pavillonen arbejder på at få bedre plads til områdets sprudlende talenter og kulturelle entreprenører inden for 
kunst, musik, teater, stand up m.m på en nybygget lokalscene i lækre omgivelser.
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Anne Dorthe Michelsen  
med Billy Cross

Die Herren  – 360° U2-koncert
FREDAG DEN 20. NOVEMBER KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 175,- / i døren kr. 200,- 
Julefrokost: Kl. 18.00 á 225,-

På denne aften kan du forvente dig en helt unik og eksklusiv oplevelse, når Die 
Herren laver en 360° koncert her i Pavillonen, som det eneste sted i Danmark.
Scenen flyttes til midten af rummet, hvilket gør at du som gæst kan stå hele vejen 
rundt om orkestret, og komme helt tæt på… Dette er et eksklusivt arrangement, 
arrangeret i samarbejde med Pavillonen -  det er aldrig set før. Die herren leverer 
en sjælden energi og indlevelsesevne på scenen, og efterlader publikum med en 
følelse af, at alle har været i deres nærvær – selv på bageste række… Det er kort 
og godt alle U2’ største hits leveret så du ikke hører forskel… Denne aften vil 
være perfekt til julefrokosten.

Julefrokost: Marinerede sild, kryddersild og karrysalat, stegte sild, rødløg og capers, æg og rejer m/dild-
mayo naise, røget laks m/røræg og asparges, fiskefilet med remoulade og citron, tarteletter m/høns i asparges, 
glaseret hamburgerryg m/grønlangkål, ribbensteg m/rødkål, medisterpølse og frikadeller m/stuvet hvidkål, ris 
a la mande m/kirsebærsauce, brie m/vindruer og solbærsyltetøj, brød og smør.

Centersalen – ståpladser

LØRDAG DEN 21. NOVEMBER KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 255,- / i døren kr. 275,-.
Pris for studerende i forsalg kr. 150,-.  
Husk gyldigt studiekort.
Showbuffet: Kl. 18.00 á kr. 142,-

Anne Dorte Michelsen og Billy Cross er sammen igen efter 25 år.
En ring er sluttet når Anne Dorte Michelsen og Billy Cross i efteråret tager sammen på turné til de danske 
koncertscener. Med sig har de et tæt sammenspillet band, bestående af nogle af Skandinaviens mest rutine-
rede og originale musikere, og en lang række af Anne Dortes største hits, samt et udpluk af sange fra hendes 
helt nye album: En anden lykke.
Cross og Michelsen stod sidst på scenen sammen i slutningen af 80´erne, hvor Cross særlige fornemmelse 
for Michelsens sangskrivning resulterede i en række turnéer og soloalbums. Hver for sig har Michelsen og 
Cross formået den sjældne kunst at forny sig, og samtidig fastholde et stort og trofast publikum i forskellige 
musikalske sammenhænge. Kombinationen af Michelsens melodier og tekster, og Cross smagfulde guitar, kan 
noget helt særligt.
Band: Anne Dorte Michelsen, Billy Cross, Per Christian Frost, Dan Hemmer, Rasmus Kiehlberg

Showbuffet: 3 slags grøntsagstærter, Citrusmarinerede kyllingebryst, BBQ stegt svinemørbrad, Mix salat m/ 
dressing, Brød og smør.

Centersalen – nummererede pladser

Nyhedsservice
Pavillionens nyhedsmail fungerer som en klub med fordele. Du kan helt gratis blive medlem af  
Pavillonens nyhedsservice og derigennem modtage nyheder før de offentliggøres, deltage i  
konkurrencer, få last-minut tilbud med mere. Send din mailadresse til nyheder@pavillonen.dk 
– så er du på!

AFTERPARTY EFTER DIE HERREN
I PAVILLONSALEN MED GODE PRISER I BAREN

EKSKLUSIVT
Eneste koncert i Pavillonen

JULEFROKOST
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LØRDAG DEN 21. NOVEMBER KL. 22.00
Billetpris: Forsalg kr. 100,- / i døren kr. 125,-.
Pris for studerende i forsalg kr. 60,-. Husk gyldigt studiekort.
Trailer koncert. Fri entre med Anne Dorte Michelsen & Billy Cross billet i 
hånden.

Dansk soul anno 2015 i Pavillonsalen
På debuten ”Do The Right Thing” leverer de deres skud på dansk soul anno 2015. Ikke noget man hører hver 
dag. Toke, Klaus, Stefan, Mads og Jackie har ganske enkelt forfulgt drømmen om at lave hæsblæsende soul 
band. D/troit er en eksplosiv blanding af soul, funk og kærlighed, som i særdeleshed har manglet i Danmark. 
En for sanger der har sin store lighed med Joe Cocker i stemme og bevægelighed sammen med et yderst 
velspillende band der leder tankerne på Otis redding, James Brown, Sam Cooke, Marvin Gaye m.f - Just let 
your soul glow.

Pavillonsalen

D/Troit 

Musketerfestival  
– en unik musikalsk oplevelse

SØNDAG DEN 22. NOV. KL. 19.00
Billetpris: Forsalg kr. 70,- / i døren kr. 100,-.
Pris for studerende i forsalg kr. 40,-. Husk gyldigt studiekort.

En aften hvor alt musikalsk kan ske! Der kommer musikere fra 
Djursland, Århus Sønderborg, København med mere (og det er kun 
hvad vi ved på nuværende tidspunkt…). Et væld af gode musikere 
kommer til Pavillonen, og spiller sammen på kryds og tværs i nye 
sammenhænge – ikke meget er planlagt på forhånd, men de musikere der kommer, er super dygtige.
SHOWMASTER KRESTEN OSGOOD - trommeslager og musikalsk altmuligmand, TV-smagsdommer 2012, Ken 
Gudmand Prismodtager 2013, foruden internationalt anerkendt jazzmand, og en hvirvelvind af en ildsjæl og 
igangsætter,vil lede slagets gang med alle mulige gakkede påhit og stor seriøsitet.
Et væld af talent og musikalitet lige fra proffe koryfæer til musikskoleelever, der mødes for at skabe en ufor-
udsigelig og underholdende begivenhed, hvor indholdet kan være alt fra Samba, Swing, Reggae, Jazz, Blues, 
Folk, Country mm, iklædt humor og et højt musikalsk niveau, hvor kærligheden til musikken er det vigtigste.
ONE NIGHT UNITE.

Pavillonsalen

TORSDAG DEN 26. NOVEMBER KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 395,- / i døren kr. 425,-

”De nye sange har jeg siddet derhjemme og skrevet, bare mig og min guitar, og 
jeg synes faktisk, at de lyder færdige sådan. Så jeg begyndte at spille nogle af alle 
de gamle sange som jeg har skrevet på samme måde.
Det fik mig til at indse, at det jeg har mest lyst til nu, er at stå helt alene, med mine 
sange foran et publikum. Nu glæder jeg mig bare til at dykke ned i bunken og 
se hvad jeg finder (forslag er velkomne!), og til at skrive nye sange hele foråret.” 
Udtaler Thomas Helmig.
For et par år siden tog han en særdeles succesrig tur rundt i landet, kun i selskab med sin keyboardspiller 
Poul Reimann. En turné der tændte røde lamper overalt, og krævede en stribe ekstra koncerter. I 2015 tager 
han skridtet helt ud. For første gang nogensinde er han helt alene på scenen….
Han markerer dermed 30 året for udsendelsen af sit debutalbum med både at kigge tilbage, til siden og ikke 
mindst frem.

Centersalen – nummererede pladser

Thomas Helmig - mutters alene

EKSKLUSIVT
Eneste koncert i Østjylland



FREDAG DEN 27. NOVEMBER KL. 17.00
Fri entre inkl. et glas vin

Palle Jensen er autodidakt, og har malet så længe han husker tilbage. Billeder-
ne er let stiliserede, nogenlunde naturalistiske, farveglade, ”skæve”, opbrudte 
og med en vaklen mellem gammeldags klassisk og helt moderne. Motiverne 
kan være mennesker i inter aktivitet, parafraser, naturbrudstykker, planter, eller det hele sammenblandet. Men 
billederne skal ses – ikke forklares.

Arrangør: Pavillonen 
Udstillingen kan ses i Pavillonens foyer til og med søndag d. 22. december.

Foyer

LØRDAG DEN 28. NOVEMBER KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 170,- / i døren kr. 195,- 
Julefrokost: Kl. 18.00 á kr. 225,-

For første gang nogensinde kommer Bryan Adams Tribute i Pa-
villonen og leverer de fede sange og den helt rigtige stemning.
Et af DK’s ypperste tribute bands leverer et top-trimmet rock-show,der ligger rystende tæt opad originalen. 
Showet er en hyldest til den Canadiske rock-stjerne, og bandet gengiver alle de kendte hits med stor profes-
sionalisme.
BRYAN ADAMS TRIBUTE høster også stor anerkendelse i udlandet, hvor bandet betegnes som det bedste 
tribute-act til Bryan Adams i Europa. Frontmand Claus Hassing, der både lyder som og ligner Bryan Adams,
fuldender billedet af, at man lytter til originalen, mens man rocker med på Summer of 69, Cuts like a knife, 
Heaven, Run to you, Everything i do,og alle de andre Adams sange.
BRYAN ADAMS TRIBUTE er i dén grad leveringsdygtige i en musikalsk oplevelse der kommer helt ud til 
bagerste række - HVER GANG. Denne aften vil være perfekt til firmajulefrokosten.

Julefrokost: Marinerede sild, kryddersild og karrysalat, stegte sild, rødløg og capers, æg og rejer m/dild-
mayonaise, røget laks m/røræg og asparges, fiskefilet med remoulade og citron, tarteletter m/høns i asparges, 
glaseret hamburgerryg m/grønlangkål, ribbensteg m/rødkål, medisterpølse og frikadeller m/stuvet hvidkål, ris 
a la mande m/kirsebærsauce, brie m/vindruer og solbærsyltetøj, brød og smør.

Centersalen

Bryan Adams Tribute

Fernisering - Palle Jensen

Showpakken i Pavillonen

AFTERPARTY EFTER BRYAN ADAMS TRIBUTE
I PAVILLONSALEN MED GODE PRISER I BAREN

Velkommen til teater og shows i Pavillonen. Du har muligheden for at komme til teater og shows i Pavillonen 
med 3 rigtig gode forestillinger … og endda til meget fordelagtige priser. 

Vælg en showpakke med 1,2 eller 3 forestillinger og opnå rabat jo flere forestillinger du vælger…  
Forestillingerne der er med i pakken kan ses herunder og du kan læse beskrivelser om dem inde i bladet.

Showpakken 
1 forestilling kr. 200,- 
2 forestillinger kr. 275,- i alt 
3 forestillinger kr. 350,- i alt
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Hvis du allerede har købt en eller to billetter udløses rabatten på den næste. 

• Flagermusen
• Platt-form
• Det andet sted

De 3 forestillinger

JULEFROKOST
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SØNDAG DEN 29. NOVEMBER KL. 14.30
Billetpris: Forsalg kr. 95,- / i døren kr. 120,-.
Inkl. kaffe og kage

Hippietidens sange - ungdomsoprøret i ord & musik
spillet og fortalt af musikeren Bo Jacobsen med 2 musikere.
BEATLES, DYLAN, HENDRIX, STONES, DOORS, STEPPEULVENE
Fra egne oplevelser giver Bo Jacobsen, der var ung og musiker i en intens bevidsthedsudvidende tid, hvor 
der blev vendt op og ned på mange ting i det daværende samfund, et førstehåndsbillede af en skelsætten-
de begivenhed i vores kultur i det 20. århundrede. En verdensomspændende ungdomsbevægelse opstod 
spontant imod forbrug, formynderi, atomkraft, og undertrykkelse, i en kamp for en egen identitet i protest 
mod borgerskabets tyranni, som ungdommen fra alle samfundets lag, i fællesskab verden over formulerede 
i ord, musik og billeder i et udtryk, der gik sin sejrsgang med en styrke, der rystede det etablerede samfunds 
grundlæggende normer - The establishment!
Make love, not war - peace love and understanding 

Pavillonsalen

Søndagscafe
60’erne – Musik og anekdoter

LØRDAG DEN 5. DECEMBER KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 110,- / i døren kr. 130,-. 
Pris for studerende i forsalg kr. 50,-. Husk gyldigt studiekort.

Sanger, komponist og tekstforfatter Trinelise Væring arbejder i grænselandet mellem 
rock, jazz og indie pop. Hun er en markant og særegen sangskriver på den skandi-
naviske scene.
Hun er, med dagbladet Informations rockanmelder Klaus Lynggaards ord: ”En af vore 
mest spændende og udfordrende kvindelige musikalske kunstnere”.
Politikens Kim Skotte kalder hende ”En af de mest hårdnakkede personlige sangskrivere”.
I Offpiste Gurus´musikalske landskab mødes singer-songwriterens kærlighed til den personligt vinklede 
historie, med en blåtonet, skandinavisk musik.
Vokal/banjo/keys: Trinelise Væring. Saxofon/fløjte/klaver/kor:Fredrik Lundin. Hoefner bas/bas rhodes/violin: 
Thomas Vang. Trommer/percussion/kor: Jeppe Gram

Pavillonsalen

SØNDAG DEN 6. DECEMBER KL. 14.30
Billetpris: Forsalg kr. 170,-

Grenå Blæserne spiller igen i år julekoncert første søndag i december, og som det efterhånden er blevet en 
tradition har vi inviteret et lokalt talent til at være med. Denne gang er det Susanne Bie, som vil gøre vores 
julekoncert ekstra festlig.
Susanne har tidligere sunget og spillet i utallige musicals og operetter, men har efter sin uddannelse som 
musiklærer og sanger fra konservatoriet været kirkesanger i Grenå og Simon Peters kirker. Vi glæder høre 
Susanne, og vi håber at i vil komme og lytte med. Og mon ikke vi har et musical nummer med i programmet, 
så Susanne rigtig kan folde sig ud

Centersalen – nummererede pladser

Trinelise Væring med Offpiste Gurus

Grenaa Blæsernes julekoncert  
med solist Susanne Bie
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JULEFROKOST
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FREDAG DEN 18. MARTS KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 395,-

Verdens største musicalhits samles i stjernebesat show.
Maria Lucia, Preben Kristensen, Søren Launbjerg, Amalie Dollerup og Mikkel Rønnows Musicalorkester.
Efter den anmelderroste I LOVE MUSICALS, der turnerede i efteråret 2014, kommer nu et helt nyt show med 
endnu flere kendte musicalperler. 
De Reumert-vindende musicalstjerner Preben Kristensen og Maria Lucia er i front for en luksuriøs samling 
morsomme, rørende og festlige hits i en 2 timers musikalsk indpakning. 

Arrangør: Grenaa musik og event forening. Centersalen – nummererede pladser

Unik 60’er aften
Torben Lundgreen fra Lollipops og Geordie fra Red 
Squares sammen for første Gang

Eastcoast Metal Night

I Love Musical

FREDAG DEN 11. DECEMBER KL. 20.00
Billetpris: forsalg kr. 80,- / på aftenen kr. 100,-

Så er der atter lagt i ovnen til et brag af en aften i Pavillonen, hvor Kulturhuset i samarbejde med Alarm666, 
indbyder til en event i metallens tegn. Der er både nyt, gammelt og det ind imellem, når fire hårde bands 
indtager scenen og vil forsøge at sprede en omgang velklingende distortion ud over Grenå på denne kolde 
december-aften. Fra Randers kommer heavy metal-bandet Metal Cross, som var fremme i 80érne og til man-
ges store glæde og overraskelse blev gendannet for nogle år siden. Med sig i bagagen har de bl.a. hits som 
klassikeren ”Crucifying the Virgin” og eftersom rygterne svirrer omkring, bandet er i gang med nyt materiale, 
kunne man håbe på de måske vil spille et nyt nummer eller to denne aften.
Grenå’s End My Sorrow er langt om længe ved at være pladeaktuelle, og den burde være udkommet, når de 
endnu engang vil aflægge Pavillonen et bette visit. På grund af travlhed med pladen, samt andre projekter, 
har de ikke spillet ret mange shows i 2015, så hvis man vil have et skud af EMS i år, vil denne aften være en 
god ide at fange bandet. Killing spiller thrash metal og har base i Grenå-området. De blev dannet for et par 
år siden af fire erfarne gutter indenfor metallen, og inspirationerne kommer fra bands som Slayer, Overkill, 
Metallica, Kreator og de andre klassiske thrash bands. Der er fart over feltet, og denne aften er bandets 
debut-koncert. 

Pavillonsalen

TORSDAG DEN 10. MARTS 2016

Krebs / Falch med stort band

EKSKLUSIVT
Eneste koncert i DanmarkLØRDAG DEN 12. DECEMBER KL. 20.00

Billetpris: Forsalg kr. 220,- / i døren kr. 250,-
Julefrokost: Kl. 18.00 á 225,-

Som de eneste i Danmark byder Pavillonen velkommen til en helt særlig og unik koncertoplevelse, med 
nogle af de allerstørste fra 60´erne. Torben Lundgreen fra the Lollipops optræder for første gang sammen 
med Geordie fra Red Squares. En aften med unikke duetter ikke hørt før a la Bowie /Jagger og alle de store 
hits fra 60erne med et solidt band i ryggen. Helt tilbage i 1963 brød Jørgen og hans bror Torben Lindgreens 
Lollipops igennem og blev et stort navn i Danmark, Sverige og Finland – bla. med  25.000 medlemmer alene 
af fanklubben i Malmø. Hurtigt fik de tilnavnet ”De danske Beatles”, og bandet kan betragtes som Danmarks 
første boyband. Bandet var genstand for en kæmpe idoldyrkelse, som kunne sidestilles med The Beatles. Red 
Squares blev oprindeligt dannet i Boston, England i 1964. Gruppen kom til Danmark i januar 1966, hvor de 
i løbet af det næste halve år opbyggede et markant fanhysteri, primært centreret omkring de to frontfigurer 
Geordie og Ronnie. På denne helt unikke aften vil Torben Lundgreen fra Lollipops og Geordie fra Red Squares 
for første gang nogensinde sammen skabe rammen om en helt eksklusiv koncert med fokus på alle de fede 
hits fra 60erne.

Pavillonsalen

Foto af Kurt Aage Haugaard
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Murerfirma
Rasmus
Jakobsen A/S

G R E N A A  A / S

D e  D a n s k e  S p r i t f a b r i k k e r

Murerfirma
Rasmus
Jakobsen A/S

H O T E L

         AALSRODE TØMRERFIRMA A/S
  AALSRODE

Malerfirma Madsen ApS

KULTURSPONSOR 2008

Guldsponsor 2015

KULTURSPONSOR 2008

Sølvsponsor 2015

Hovedsponsor 2015

Tr e k a n t e n  1 0  ·  8 5 0 0  G r e n a a  ·  T l f. 8 6  3 2  1 4  4 8
Åbningstider : mandag – torsdag 9.00 – 17:30, fredag 9.00 – 18.00, lørdag 9.00 – 14.00.

www.bolighuset-grenaa.dk

A C T I V
VINDUESPOLERING

Gardinmanden
– Bestil uforpligtende rådgivning og opmålingsbesøg.

Garant Grenå 
Rugvænget 23 · 8500 Grenå · 86 32 54 44

www.garant.nu
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Gardinmanden
– Bestil uforpligtende rådgivning og opmålingsbesøg.

Garant Grenå 
Rugvænget 23 · 8500 Grenå · 86 32 54 44

www.garant.nu

G r a p h i c S o l u t i o n s



Billetsalg
www.pavillonen.dk – Djurslands Banks afdelinger samt på aftenen i Pavillonen:  
Mandag–torsdag: 8.00 -16.00 / Fredag: 8.00 - 13.00

Facebook
 ”Like” eller ”Synes godt om” på www.facebook.com/pavillonen og hold dig lynhurtig opdateret.

Nyhedsmail
 Nyhedsmail med tilbud, nyheder, konkurrencer m.m. Tilmelding på nyheder@pavillonen.dk

Instagram
Følg pavillonengrenaa på Instagram, og se hvad der sker i huset – også bag scenetæppet.
#pavillonen, så dine billeder fra huset ryger ind på pavillonens billedgalleri på vores hjemmeside.

www.pavillonen.dk

b
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f

Hold fest i kulturelle omgivelser…
eller fødselsdag, reception, sølvbryllup, guldbryllup, mærkedage, runde fødselsdage eller andre festlig-
heder… Nogle tror, at det ikke kan lade sig gøre, mens andre allerede benytter sig af muligheden for 
at afholde sin festlighed i kulturelle omgivelser. Her er to eksempler på festmenuer, men mulighederne 
er mange og kan sammensættes efter pris og behag. Gi’ os gerne et ring på tlf. 8632 1633, så vi kan 
hjælpe dig med din næste festlighed.

Lokalscene for det kulturelle vækstlag
I Pavillonen har vi flere visioner for kulturlivet. Vi arbejder blandt andet meget på lokalscenen ved Pavillonen, 
der skal blive drivkraften i udvikling af det kulturelle vækstlag og give det mulighed for at spire. Lokalscenen 
placeres ned mod åen ved Pavillonen som vist på billederne herunder.

Pavillonens velkomstdrink / 3 retters menu / Kaffe/te med småkager  
Opdækning og blomster

Forret:  Tarteletter med høns i asparges. 
Hovedret: Kalvesteg stegt som vildt med Waldorfsalat, sødt, surt, 

hvide og brunede kartofler, samt flødevildtsauce.
Dessert:  Fromage efter eget valg

Den mere traditionelle Menu 
(minimum 20 kuverter)
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RUMLIG SKITSE - eksteriør (aften)

Om aftenen vil livet i caféen og aktiviteterne på lokalscenen kunne sprede sig uden for og derigennem invitere forbipasserende indenfor. 

RUMLIG SKITSE - interiør (galleri)
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Vue der viser rumforløbet fra gallerigangen - cafémiljøet - lokalscenen - uderealerne.

johnsen.dk 

Kærvej 11 · 8500 Grenaa · Tlf. 8632 1633 · www.pavillonen.dk

Pris pr. person  

kr. 295,- 
(eksklusiv drikkevarer)  
(Menu-pris børn under  
12 år ½ pris)

Tak til…
Pavillonen støttes af Norddjurs Kommune, Kunststyrelsen samt mange 
erhvervsvirksomheder i Østjylland. Bemærk deres logo.  
De støtter kulturen.


