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Rasmus Walter · Peter Viskinde · Annika Aakjær · NOAH · Jan Mølby · Nanna Bech · Anden 
Go Go Berlin · Thøger Dixgaard · Silas Bjerregaard · Anna Spejlæg · Signe Svendsen

Forårsprogram



6 koncerter for kr. 300,-

Velkommen til et  
fantastisk og ambitiøst 
forår i Pavillonen

2

THE GRENADINES
140,-1.  marts

SHY SHY SHY
125,-27.  apr i l

NIKOLINE
21. september
kl .  20.00 150,-22.  februar

NANNA BECH
11.  apr i l

(US) 
DEVON GILFILLIAN
7.  februar

(US) 
THE NATIONAL 
RESERVE
15.  marts

Klub LYT NYT - sammen om ny musik - 6 koncerter for kr. 350,-
Klub LYT NYT er for dig der elsker ny musik. Her er du aldrig alene, så om du kommer selv eller med vennerne venter 
der altid en ny og spændende oplevelse i Klub LYT NYT. Her kan du opleve en perlerække af kunstnere, der ikke er 
helt kendte endnu, men som har kvalitet, nerve og noget at byde på - og absolut er et nyt lyt værd. Meld dig ind i 
klubben og kom med på en ny kulturel rejse af høj kvalitet for kun kr. 350,-

Yderligere klubfordele
50% rabat med LYT NYT kortet til BAAL 31. jan // Frederik Lundin 23. feb // Go Go Berlin 21. marts //  
Alex Vargas 5. April– Rabat kobles automatisk på din profil ved online køb. LYT NYT priser på udvalgte varer  
i baren. Flere koncerter. Som medlem af Klub LYT NYT får du flere tilbud direkte pr. mail til særlig pris - 
 husk at oplyse din mailadresse når du køber kortet. Kortet er dit personlige – og må ikke overdrages.

50% MED 

LYT NYT

Kultur er ikke en omkostning, men en investering i fremtiden. Det beviser blandt andet en analyse lavet af Rambøll 
omkring Pavillonen. Her belyses det blandt andet, at Pavillonen giver rigtig meget værdi tilbage til lokalområdet.  
Som noget nyt blev det også belyst, at Pavillonen skaber arbejdspladser til området direkte, som resultat af de mange 
aktiviteter i huset. Yderligere bidrages der til økonomisk vækst, der bliver bragt en betydelig kulturel værdi til området, 
ud over at Pavillonen også øger kendskabsgraden til området positivt. Vi har godt været klar over tendensen længe, 
men der er her kommet spændende nye vinkler og betragtninger til, som er nyttig og vigtig viden på lang sigt.

Pavillonen har lavet en Shyyy kampagne, blandt andet på billetterne, og ved opslag og flyers i Pavillonen. Det har 
vi gjort fordi der er opstået en tendens over hele landet til at der bliver snakket meget til koncerter – nogle gange 
så meget, at det kan genere de øvrige publikummer og tage fokus fra selve koncerten. I Pavillonen vil vi bidrage til 
en bedre oplevelse, god koncertskik og blive ved med at være det, som mange betegner som et af landets bedste 
koncertsteder hvor oplevelsen er i top. Derfor skal vi passe på hinanden og på oplevelsen. Vi er glade for kultur-
arrangementer som en social begivenhed – men henstiller til at man snakker i pausen eller benytter foyeren,  
og nyder nuet og oplevelsen i fællesskabet.

Kulturelle oplevelser er der mange af foråret, endda i mange forskellige afskygninger og genrer. Nogle er eksklu-
sive, nogle er helt nye, nogle er lyt nyt, nogle er smalle, nogle skæve, nogle sjove, nogle med dybde og eftertænk-
somhed, og nogle meget mangfoldige og meget populære. Flere er udsolgt eller tæt på, så det er en god ide ikke at 
vente for længe med at bestemme sig. Og så er vi igen taknemmelige for at rigtig mange publikummer komme vores 
vej og, at der er en stigende tendens til at benytte Pavillonen som et kulturelt turistmål, som man gerne vil rejse 
meget langt for at opleve. 

Jesper Jul
Direktør

Bliv kunde i en bank, 
 der støtter lokale aktiviteter...

Vi er hovedsponsor for Pavillonen...
...fordi vi ønsker at bakke 

op om kulturlivet i 
vores lokalområde.  

Deltag i 
konkurrencen på 

www.djurslandsbank.dk

Hver måned kan du vinde
billetter, aktier, gavekort

og meget mere. 
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Kunstudstillinger i Pavillonen
Der er regelmæssige kunstudstillinger i Pavillonens foyer. Hver udstilling åbnes med en fernisering,  
der er fri entre til ferniseringerne – og et glas vin til at nyde sammen med kunsten. Hold øje med 
Pavillonen.dk for nye udstillinger og ferniseringer. 

UNGbillet UNDER 22 ÅR
I Pavillonen vil vi gerne give unge under 22 år og studerende en større mulighed for også  
at opleve kulturelle begivenheder. Derfor bliver der ved flere arrangementer sat et begrænset  
antal billetter til salg som UNGbillet UNDER 22 ÅR. 

Den lavere pris kan kun opnås i forsalg. Husk at medbringe gyldigt ID på aftenen. Hvis du er  
voksen og studerende, kan du også benytte dig af denne rabat, HUSK at medbringe gyldigt  
ID på aftenen.

ung

Fernisering – Ketty Steffensen
LØRDAG D. 2. FEBRUAR KL. 14.30
Fri entré inkl. et glas vin

Ketty Steffensen er en figurativ maler, som omsætter lys og farve-
oplevelser til billeder af landskaber, hav, dyr, fugle, blomster m.m.. 
Hun går ud fra det sete og arbejder meget med farven. Efter at have 
været på rejser, laver hun serier, som hun kalder ”rejsebilleder”. For at fastholde indtrykket i naturen benytter 
hun foto og akvarel. Det fanger det flygtige, som hun gerne vil arbejde med i sit atelier. Ketty Steffensen er 
bosiddende i Næsby lidt uden for Grenaa. Udstillingen viser billeder fra forskellige perioder i et langt malerliv 
og indeholder: Oliemalerier, tegninger, akvareller samt en blanding af kultegning og akvarel.

Udstillingen kan ses til og med mandag den 4. marts. 
Foyéren – Fri entré 
Arrangør: Grenaa Kunst- & Musikforening

Nytårskoncert med  
Randers Kammerorkester  
og solist Adam Frandsen
FREDAG D. 11. JANUAR KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 200,- 

Sammen med tenor Adam Frandsen skyder Randers Kammerorkester det nye år ind med manér.Randers 
Kammerorkester lader propperne springe og tænder op under det musikalske fyrværkeri, når orkestret  
fejrer det nye år sammen med tenoren Adam Frandsen og med David Riddell på dirigentpodiet.

Centersalen – nummererede pladser 
Arrangør: Sparekassen Kronjylland

Stine Bramsen
FREDAG D. 25. JANUAR KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 270,- / i døren kr. 300,- 
UNGBILLET - under 22 år i forsalg kr. 250,-. Gyldigt ID medbringes.  
Tapasbuffet kl. 18.30 inden show a kr. 140,- 
Show incl. tapasbuffet kr. 410,-

Stine Bramsen er en af landets helt store sangerinder. Hun har på rekordtid som soloartist, sunget sig ind i 
på øverste hylde sammen med de allerstørste danske sangerinder. Hun mestrer både de store ballader, men 
også når der skal mere tryk på. Senest har hun sammen med Patrick Dorgan udgivet det mesterlige nummer 
”Can’t let it go” der bl.a. blev fremført i flot stil i TV2’s  
store jule show. 

I efteråret 2017 cementerede Stine Bramsen sin position som en af landets mest eftertragtede stemmer.  
10 år efter gennembruddet med Alphabeat er Bramsen fortsat et varmt navn i både ind- og udland, hvor  
hun roses af flere store internationale medier, som kort og godt skriver, at ”the star of the show will  
always be Bramsen’s ageless voice.” Og netop Bramsens fantastiske stemme har i løbet af de seneste  
år fyldt koncertsale landet over. Med udgivelsen af singlen ”L.A.C.K.” i 2017 fulgte en indendørs tour,  
som dags pressen sendte 5 stjerner efter under overskriften: ”Blændende Bramsen!” 

Tapas buffet kl. 18.30
I Pavillonen gør vi noget ud af, at maden før arrangementet passer sammen med den kunstner du  
skal opleve. Signe Bramsen leverer et repertoire, der er det bedste fra flere forskellige genrer. Derfor  
serverer vi en lækker tapas-buffet, der ligeledes er komponeret af et udvalg af det bedste fra  
Pavillonens gode køkken.

Centersalen – nummererede pladser

ung

Niels Hausgaard
ONSDAG D. 30. JANUAR KL. 19.30 

Niels Hausgaard er klar med sit nye show ”Tryk min danske hånd”. 
Dansk showbizz’s grand old man er muligvis skarpere end nogen 
sinde, hvilket han allerede beviste ved hans test-shows på Tønder 
festivallen. Koncerten i Pavillonen blev udsolgt på rekordtid og vi 
anbefaler derfor, at du skriver dig på Pavillonens mail-liste på www.
pavillonen.dk således, at du ikke går glip af forsalg på de mange skønne arrangementer i Pavillonen. Niels 
Hausgaard, hvorfor TRYK MIN DANSKE HÅND? - Jamen, håndtryksdebatten for pokker - den er da sjov. Vi må 
jo glæde os over, det sjove der er. Hvorfor er det sjovt? Havde vi f.eks. været hunde, skulle vi alle tvinges til at 
snuse hinanden bagi og slikke hinanden i mundvigen. Det er da sjovt. 

Menu
Pavillonens fisketallerken m/brød & smør, flæskesteg m/sprød svær & rødkål, oksesteg m/glaserede perleløg 
& tyttebær, petit kartofler vendt i smør, råkostsalat m/hvidkål & gulerødder, mixed salat m/dressing, brød & 
smør, gammeldags æblekage, vaniljebudding m/kirsebærsovs 

Centersalen – nummererede pladser

UDSOLGT

SPISNING UDSOLGT

Baal
ung

TORSDAG D. 31. JANUAR KL. 20.00
Billetpris: kr. 200,- / i døren kr. 225,- 
UNGBILLET - under 22 år i forsalg kr. 125,-. Gyldigt ID medbringes. 

Bandet BAAL var ankerholdet i den helt fantastiske og mindeværdige 
David Bowie tribute, vi havde i Pavillonen i forbindelse med indled-
ningen af kulturbyåret 2017. Hvem husker ikke Bjørns fantastiske 
version af Bowieklassikeren ”Life on Mars”. Nu er de tilbage på scenen, hvor de er allerbedst for at fejre 
bandets 25-års fødselsdag endda med spritnyt materiale. Det er næsten 10 år siden, at Baal sidst udgav 
et album. Siden da har de været lukket ned indtil forrige år, hvor de spillede en række udsolgte koncerter i 
forbindelse med 20-års jubilæet for deres albumdebut “Sensorama” fra 1996. Det Nye Album har fået titlen 
”Time Is Old”, det er storladent rock, som vi kender det fra dem. Det er karismatisk, det er teatralsk, det er 
landets bedste forsanger i storform. Der er noget at glæde sig til – det er kort og godt BAAL. Turnéen starter  
i Pavillonen, så du bliver en af de første til at høre det nye materiale LIVE.

Pavillonsalen

EKSKLUSIV TURNEPRÆMIERE

50% MED 

LYT NYT
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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

Devon Gilfillian (USA)
ung

TORSDAG D. 7. FEBRUAR KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 150,- / i døren kr. 175.- 
UNGbillet under 22 år - i forsalg kr. 100,-. Gyldigt ID medbringes. 
Køb hele LYT NYT kortet for kr. 350,-

Skulle man kunne spå om hvem der bliver store i 2019, så kunne et 
kvalificeret bud sagtens være Devon Gilfillian! Denne helt igennem 
herlige sanger fra Nashville trækker med sine sange tråde til de store 
mestre som Al Green og Ray Charles. R&B, blues, funk og pop i skøn  
sammensmeltning. På en måde meget traditionsfyldt og samtidig  
fremadskuende med originalitet i behold. 

Med super solide sange som ”Troublemaker”, ”Here and Now” og ”High” kan vi kun glæde os til, at der 
kommer et helt album. Forhåbentlig inden længe.

“Devon Gilfillian is one of the most exciting young artists in Nashville’s burgeoning soul scene, and he’s 
made his mark nationally, too, with songs from his 2016 self-titled debut EP. He signed to Capitol Records  
in late 2017, and in recent interviews, he’s alluded to a potential full-length in 2018. If his new song “Troub-
lemaker” – a raucous heaping of swampy soul rock – is any indication of what to expect from that project, 
music lovers are in for a serious treat” – Rolling Stone manazine.

Pavillonsalen

Foredrag
Emil Erichsen  
– Skipper på Havana 
ONSDAG D. 6. FEBRUAR KL. 19.00
Billetpris: Forsalg kr. 295,- / i døren kr. 325,-

”Det blev noget med at sejle”’ - Foredrag med Emil Erichsen - Skipper på Havana.
Rigtig mange seere fulgte med da de to børnebørn af Troels Kløvedal gik i farfars fodspor for at sejle jorden rundt 
i TV-serien ”Kurs mod fjerne kyster”. I dette underholdende og eksotiske foredrag fortæller Emil om de mange 
oplevelser og erfaringer, som han gjort sig undervejs på rejserne med Havana. Han fortæller autentisk og ener-
gisk om livet som skipper, det at rejse jorden rundt, når man kun er i starten af 20’erne, og det ansvar der følger 
med. Emil tager deltagerne med på en rejse ud i den store verden, og beretter også om, hvordan det har været 
at medvirke i “Kurs mod fjerne kyster” - og samtidig have hele Danmark med sig på eventyr. Emil Erichsen er 
den fødte sejler. Passionen for at sejle går igen hos hele familien, og ligesom Emils far Mikkel Beha Erichsen selv 
voksede op på Nordkaperen med sin far (Troels Kløvedal), har Emil og lillebroren Theis arvet glæden ved sejlads.

Centersalen – nummererede pladser

Livet – Hvor svært kan det være? 
med Niels Ellegaard & Henrik Lykkegaard 

ung

MANDAG D. 4. FEBRUAR KL. 19.30 
Billetpris: Forsalg kr. 250,- / i døren kr. 280,- 
UNGBILLET - under 22 år i forsalg kr. 250,-. Gyldigt ID medbringes.

Skuespillerne kender vi fint fra masser af TV-satirer, cirkusrevyen og masser af 
film på det store lærred. Her er de i levende live her på scenen i er humoristisk teaterstykke. Livet, hvor svært 
kan det være? er en poetisk og humoristisk fabuleren over livets forskellige stadier set gennem et livslangt 
venskab. Vi følger vennerne Tom og Alex fra de dør til deres allerførste møde i barndommen. For historien 
fortælles baglæns! Vi begynder altså med døden - så er det triste ligesom overstået. Så følger en række 
genkendelige livskapitler: Fra senilitet med åbent tishul, over modenhed og ældregymnastik, midtvejskriser og 
absurde bodelinger. Vi fortsætter kronologisk baglæns med karriere, familie, den store kærlighed og livets til-
fældigheder. Derefter de grænseløse ungdomsdrømme, den spirende seksualitet og løfterne om evig troskab 
- sværget med blod! Og vi slutter selvfølgelig med begyndelsen. Et venskab, der begynder med slikposer, 
snotnæser og – nå ja - åbent tishul. 

Centersalen – nummererede pladser

EN DEL AF TEATERPAKKEN

Rasmus Walter Solo 
ung

LØRDAG D. 2. FEBRUAR KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 270,- / i døren kr. 300,- 
UNGBILLET - under 22 år i forsalg kr. 250,-. Gyldigt ID medbringes.

Rasmus Walter har allerede en lang historie i Grenaa. Først med  
bandet Grand Avenue, så som soloartist i Pavillonsalen på hans 
første turne - og senere med fyldt sal i Centersalen. Nu optræder han 
her for første gang solo – akustisk med de fede sange og flotte hits nærværende og helt tæt på. Når Rasmus 
Walter går på scenen i januar og februar 2019, bliver det hans første solo tour nogensinde. Rasmus har tur-
neret flittigt de sidste 6 år, men oftest med hjælp fra hans faste band i forskellige konstella tioner. Med denne 
tour søger Walter tilbage til sangene, som de er blevet til enten på guitar eller klaver, hvilket giver et indblik i 
historierne bag hits som: ”Dybt Vand”, ”Endeløst”, ”På en dag som i dag”, ”Verden i stå”, ”Heart of Stone” 
og mange flere. Der er lagt op til en meget personlig og nærværende aften i selskab med den danske sanger, 
når han drager landet rundt solo.

Centersalen – nummererede pladser

Søndagscafe – PH på ny
SØNDAG D. 10. FEBRUAR KL. 14.30
Billetpris: kr. 195,- / pris for medlemmer kr. 125,- 
Billetprisen er inkl. kaffe/the og kage

Margrethe Grarup (vokal) og Michael Sunding (klaver) har  
fintunet musikken til PH’s tekster. De har fundet plads til en masse 
begejstring, og med dem bag rattet kører dette stykke danmarkshistorie med dens rigdom af ord i fuld fart 
og fineste form. Duoen barsler med en udgivelse, hvor nyfortolkningerne får saft og kraft og legesygen får frit 
løb. Den udkommer i februar 2019 og markerer dermed starten på fejringen af PH’s 125-års fødselsdag. 

Margrethe Grarup er en efterspurgt solist, når det skal være særlig intenst, ærligt og svingende. Hun har 
samarbejdet med Kaare Norge, turnerer med bandet Grarup Allstars og underviser i sang på Det Jyske 
Musikkonservatorium. 

Michael Sunding har med stor succes fornyet vores nationale arvegods og givet det nyt liv med de meget 
anmelderroste udgivelser ”The Melodies of Carl Nielsen” og ”The Melodies of Nordic Christmas”.  
Han har samarbejdet med så fine navne som Mads Winding, Billy Cross og Etta Cameron.

Pavillonsalen 
Arrangør: Grenaa Kunst- & Musikforening
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PRE-SALG
Gå ikke glip af et forsalg. Meld dig på pavillonens nyhedsbrev på www.pavillonen.dk . Nyhedsbrevet  
kommer per mail så snart vi har nyt at melde ud. Her får du blandt andet mulighed for at købe billet  
før alle andre via et direkte presalgs link til rigtig mange arrangementer.

Nikoline
ung

FREDAG D. 22. FEBRUAR KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 150,- / i døren kr. 170,- 
UNGbillet under 22 år - i forsalg kr. 70,-. Gyldigt ID medbringes.  
Køb hele LYT NYT kortet for kr. 350,-

Mød NIKOLINE: Den hårdtslående rapper er aktuel med hittet  
”Sut Min Klit”, som i flere uger har ligget #1 på Spotify og også  
er på soundtracket til årets danske komedie ”Ditte & Louise”. ”Sut Min Klit” er et opgør med sexisme og 
en “kommet for at blive fornyelse” af dansk rap. Nummeret er med på soundtracket til Ditte & Louises film, 
og de to komikere optræder også i videoen sammen med en række andre kendte ansigter. Peter Aalbæk er 
med i en ironisering over Zentropa-skandalen, mens Oliver Bjerrehuus med ordet ‘luder’ skrevet i store fede 
sprittusch-bogstaver på overkroppen optræder som et opgør med stigmatiseringen af kvinder. NIKOLINE de-
buterede i marts 2017 med det oprørske nummer “Tæsk til alle”. Efterfølgeren ”Flertallet er dumme” havde 
premiere i Soundvenue og har fået over 600.000 views på tværs af Youtube og Facebook. På livefronten er 
NIKOLINE en ren rå energiudladning og har væltet bl.a. Himmelstormfestivallen, POW Festival og er allerede 
på programmet til flere af sommerens festivaller i 2019. 

Pavillonsalen

Foredrag 
Den Mentale Kriger og parforhold  
med Pernille Aalund & Kim Boye 

TORSDAG D. 21. FEBRUAR KL. 19.00
Billetpris: Forsalg kr. 299,- / i døren kr. 325,-

Kom til en sprudlende, provokerende og hudløs ærlig aften med to skønne mennesker, der bestemt ikke er 
enige i alt, men som giver plads til forskelligheden og dyrker den. 

Et foredrag om jalousi, flirt, utroskab, delebørn, forelskelse, illusioner, begær og millimeterdemokrati, positiv 
energi og ikke mindst om at være den bedste udgave af sig selv. Kim og Pernille mødte hinanden i en voksen 
alder. Bag dem har de begge flere hold børn og en masse erfaringer omkring køn og kærlighed, som de hver 
især rundhåndet deler ud af. 

Kim Boye er en tidligere professionel fodboldspiller, uddannet terapeut og i dag coach for professionelle 
sportsfolk – kendt som den mentale kriger. Pernille Aalund er et kendt ansigt i offentligheden, hvor hun  
både har givet den som chefredaktør, studievært, forfatter og foredragsholder. 

Sammen komplementerer Pernille Aalund og Kim Boye hinanden på sublim vis, når talen falder på  
kønsroller, jalousi og alt andet, der følger lige i hælene på kærligheden.

Centersalen – nummererede pladser

De små synger  
med Anna Spejlæg, Mek Pek & søn 

ONSDAG D. 13. FEBRUAR KL. 16.00 (I VINTERFERIEN)
Billetpris: Forsalg kr. 125,- / i døren kr. 145,-

Uge 7 betyder vinterferie – og familieunderholdning I Pavillonen. 

I år med besøg fra skønne Anna Spejlæg, der får musikalsk følgeskab af Mek Pek og søn. Børnene  
elsker ’Mariehønen Evigglad’, ’Lille Peter Edderkop’, ’Åh abe’, ’Tre små fisk’, ’Tju bang chokolademand’  
og alle de andre kendte børnesange fra “De små synger” og “Åh abe-pladerne”.

Anna Spejlæg, som spiller ukulele og synger, Mek Pek på Gulvbas, sang, kazoo og trompet og DJ og  
guitarist Anton falk har fundet sammen om et projekt, der går lige i hjertet på de mindre børn, forældrene  
og bedsteforældrene, for det er sange alle generationer har sunget de sidste 7 årtier.

Mek Pek er kendt fra alle Åh Abe koncerterne, de meget succesfulde plader af samme navn og er en  
af landets bedste til at underholde børn. Anna Spejlæg er kendt fra hendes show med sin magiske  
sangkuffert hvor alt kan ske, synges og danses i børnehøjde.
 
Så glæd dig til familieunderholdningen i Pavillonen – kom og syng med.

Centersalen – nummererede pladser Frederik Lundin  
& 5 go adventuring again

ung

LØRDAG D. 23. FEBRUAR KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 150,- / i døren kr. 175- 
UNGbillet under 22 år - i forsalg kr. 60,-. Gyldigt ID medbringes.

Det her er melodisk jazz fra allerøverste hylde. Frederik Lundin er en af landets mest roste jazzmusikere 
og har netop modtaget musikforlæggernes fornemme Carl pris. Altid eventyrlystne Fredrik Lundin har 
været rundt i Østersø-området for at samle de fineste musikere til dette projekt. Fra Polen kommer den 
stærke trompetist Tomasz Dabrowsky, fra Sverige kommer Petter Hängsel på trombone og Joel Illerhag på 
bas + “selvskabt instrument”. Endelig er Danmark repræsenteret med trommeslageren Anders Provis og 
kapelmesteren selv, Fredrik Lundin, på saxofoner. Du skal forvente unge, søgende musikere, der arbejder 
med originale Lundin-kompositioner. I disse kompositioner er der gennemkomponerede, melodiske passager 
alternerende med friere improvisationer. Det er med garanti spændende, for musikerne er fremragende, og 
Fredrik Lundin har ALTID noget på hjerte. Det er et lille, stort orkester - få personer med en stor fælles lyd. Der 
er masser af klangmuligheder i de tre blæsere og bas/trommer.Aftenens orkester er altså et moderne orkester, 
der tør prøve nye grænser af uden at sætte tilhørerne af. 

Pavillonsalen

50% MED 

LYT NYT

The Grenadines 
ung

FREDAG D. 1. MARTS KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 150,- / i døren kr. 175- 
UNGbillet under 22 år - i forsalg kr. 75,-. Gyldigt ID medbringes

Bandet lavede en fantastisk opvarmning til koncerten med Carpark 
North i Pavillonen og kommer nu tilbage i fuld opstilling. The Grenadines er bandet med det ærlige,  
autentiske og uhøjtidelige udtryk. Gruppen finder deres inspiration i fortidens store, amerikanske folkhel-
te, hvilket også kan høres på deres seneste album ”Band On The Radio”, der udkom i november 2018. 
Førstesinglen ”Brighter Days” fik massiv airplay på P4 og P6 og albummet strøg direkte ind på den danske 
vinyl hitliste. Noget utraditionelt består The Grenadines af fem sangskrivere, heraf to forsangere, hvilket giver 
bandet et åbenhjertigt og varieret udtryk. Bandets særlige kendetegn er de brede vokalharmonier,  
der sagtens kan sende tankerne mod bands som bl.a. Creedence Clearwater Revival og The Eagles.

Pavillonsalen
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PRE-SALG
Gå ikke glip af et forsalg. Meld dig på pavillonens nyhedsbrev på www.pavillonen.dk . Nyhedsbrevet  
kommer per mail så snart vi har nyt at melde ud. Her får du blandt andet mulighed for at købe billet  
før alle andre via et direkte presalgs link til rigtig mange arrangementer.

UNGbillet UNDER 22 ÅR
I Pavillonen vil vi gerne give unge under 22 år og studerende en større mulighed for også  
at opleve kulturelle begivenheder. Derfor bliver der ved flere arrangementer sat et begrænset  
antal billetter til salg som UNGbillet UNDER 22 ÅR. 

Den lavere pris kan kun opnås i forsalg. Husk at medbringe gyldigt ID på aftenen. Hvis du er  
voksen og studerende, kan du også benytte dig af denne rabat, HUSK at medbringe gyldigt  
ID på aftenen.

ung

TV-2 
TORSDAG D. 7. MARTS KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 395,- / i døren kr. 425,- 
Pavillonens show buffét incl. velkomst drink  
kl. 17.45 á kr. 225,- Koncert incl. menu kr. 620,- 

TV-2 spiller for første gang i 18 år i mere intime rammer for et 
siddende publikum. Det her bliver en super eksklusiv oplevelse koblet til en skøn historie mellem band  
og Pavillonen. TV-2 har spillet en af deres allerførste koncerter som band i Grenaa for en intim skare i den  
gamle Pavillonsal, senere har de fyldt hallen og sidst de spillede i Grenaa var for mange tusinde mennesker  
til havnens jubilæum, hvor Pavillonen var producent på opgaven. Nu er de tilbage i Pavillonen, men for et 
siddende publikum med et begrænset antal pladser. Første set bliver mere akustisk præget - hvilket også er 
nyt - og efter pausen bliver det med mere ”elektrisk forstærket el-guitar” som Steffen Brandt plejer at sige.

Menu - buffet inkl. velkomstdrink
Velkomstbobler, Spicey tomatsuppe m/bacon og creme fraice, Varmrøget laks m/peberrodscreme, Rødvins-
marinerede svinekam, Kalveculotte, Fennikel salat, græskarkerner, grillet peber, Couscous, soltørrede tomater, 
blomkål, koriander, Petit kartofler vendt med smør og dild, Brød og smør, Forårslagkage, Osteplanke, 3 oste 
samt tilbehør.

Centersalen – nummererede pladser

FÅ BILLETTER TILBAGE

Thøger Dixgaard
ung

LØRDAG D. 2. MARTS KL. 20.00
Billetpris: kr. 195,- / i døren kr. 225,- 
UNGbillet under 22 år - i forsalg kr. 150,-. Gyldigt ID medbringes.

Thøger Dixgaard har de seneste fire år markeret sig som en del af 
toppen på den danske popscene med landeplager som bl.a. ”Blød 
Indeni”, ”Tø’ Mig Op” og ”Former”. Med optrædener på bl.a. Roskilde Festival, Smuk Fest, P3 Guld og Zulu 
Awards har han gang på gang charmeret det danske publikum med sin umiddelbarhed og ærlige tekstuni-
vers. Thøger Dixgaard har i de seneste år vokset sig til at blive en markant figur i det danske musikliv bl.a. 
med landeplager i radioen og på nettet samt deltagelse i den nyeste sæson af Toppen af Poppen. Thøger 
Dixgaards kommende forårsturné bliver derfor en musikalsk oplevelse udover det sædvanlige – hvor pub-
likum får mulighed for at opleve en artist som gennem musikken formår, at beskrive de følelser, som vi alle 
sommetider har svært at sætte ord på. Der er ligeledes endnu mere nyt musik på vej inden touren starter. 

Pavillonsalen

Peter Viskinde & Godt selskab
ung

LØRDAG D. 9. MARTS KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 175,- / i døren kr. 200,- 
UNGbillet under 22 år - i forsalg kr. 100,-. Gyldigt ID medbringes.  
Stegt flæsk de lux ad libitum kl. 18.30  
inden showet á kr. 160,- Koncert inkl. menu kr. 335,-

Peter har fra i år valgt at fokusere mere på sit virke som kunstmaler 
og spiller derfor kun koncerter en sjælden gang i mellem, derfor bliver dette en eksklusiv mulighed for at 
høre mange af de gode gamle sange. Han besøger her Pavillonen med en akustisk koncert, der rummer 
Viskinde sange fra før og nu, ”Savner en som dig”, “No Peace Like In Heaven”, “Hele vejen hjem” og mange 
flere. Vi sørger for den hyggelige stemning og lys på bordene i den gamle pavillonsal. De intime rammer gi’r 
yderligere en sjælden mulighed for publikum til at komme tæt på sangene og historierne bag. Siden 1975, 
har Viskinde beriget danskerne med lækker og stilren rockmusik. Han har, tidligere spillet i flere kendte bands 
såsom Malurt og Doraz. Dog er Viskinde nok bedst kendt for bandet Big Fat Snake som han stiftede sammen 
med Anders Blichfeldt i 1990. Godt selskab er det – og godt selskab bliver det når vi dækker op med cafe-
borde og levende lys i Pavillonsalen. Det bliver en ganske særlig og intim aften.

Stegt flæsk de lux ad libitum
Stegt flæsk med 3 forskellige slags (Stegt flæsk, paneret flæsk, røget flæsk)  
med persillesovs, hvide kartofler og rødbeder. Spis hvad du kan.

Pavillonsalen

EKSKLUSIVT

Fernisering – Peter Viskinde
LØRDAG, D. 9. MARTS KL. 17.00
Fri entré inkl. et glas vin

Oplev en helt særlig dag i Pavillonen. Vi har denne lørdag helt eksklusivt 
fået en særlig mulighed for at vise en heltsøbt kunstner-oplevelse : 
fernisering og senere spisning og koncert med samme kunstner. Peter 
Viskinde har siden teenageårene haft maleri som metier, men vi kender 
ham naturligvis også som musiker. Denne dag kan du opleve begge dele når vi åbner dørene for fernisering 
om eftermiddagen – og følger op med en intim og nærværende koncert i Pavillonsalen om aftenen. Som 
maler er Viskinde drevet af nysgerrighed og kompromisløshed, uden dog nogensinde at miste grebet om 
et stramt ekspressivt form- og farvesprog. Drømmeri med rod i barndommens mysteri, synes at være et 
gennemgående træk. Detaljerne og de mange lag gør, at beskueren af Viskindes malerier altid vil finde nye 
vinkler, figurer og sammenhænge, der gør dem mere og mere seværdige.  Udstillingen kan ses til og med 
mandag den 8. april

Foyéren – Fri entré

Søndagscafe 
Peer Serwin – nostalgi eftermiddag 
SØNDAG D. 10. MARTS KL. 14.30
Billetpris: Forsalg kr. 75,- / i døren kr. 100,- 
Billetprisen er incl. kaffe/the og kage

En søndagscafe i nostalgiens tegn. Denne søndagscafe bliver en eftermiddag, der i den grad står i nostalgiens 
tegn. Peer Serwin står klar på scenen med et rigtig godt mix mellem hans normale repertoire og en masse 
af hans kendte klassikere fra de efterhånden berømte videoer på Facebook. Peer Serwin er en professionel 
og rutineret sanger og musiker, der har hænderne helt rigtig skruet på, og med en personlig, moden og ren 
sangstemme spiller musik, så ”den går lige ind”. Vi sætter rammerne for en hyggelig og nostalgisk eftermid-
dag med lækker kage og friskbrygget kaffe på kanden og Peer Serwin sørger for at få den gode stemning 
frem fra scenen.

Pavillonsalen
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Annika Aakjær
ung

LØRDAG D. 16. MARTS KL. 20.00
Billetpris: kr. 195,- / i døren kr. 225,- 
UNGBILLET - under 22 år i forsalg kr. 140,-. Gyldigt ID medbringes.  
Starter-snack med specialøl kl. 19.00 kr. 70,- 
koncert inkl. starter-snack kr. 265,-

Annika Aakjær er en af landets mest kreative og interessante kunstnere med skæve inputs koblet med fede 
iørefaldende melodier og et helt fantastisk tekstunivers. I 2018 udgaven af Toppen af Poppen, gjorde hun sig 
bemærket søndag efter søndag som en fantastisk kreativ kraft, der bragte de andres sange til nye højder. Annika 
Aakjær har altid haft en særegen evne til at bevæge publikum med sin stemme og sine tekster, og ikke mindst 
at få folk til at grine af hendes vittige betragtninger fra hendes liv. Annika møder du sammen med hendes dej-
lige popband, som hun har taget under armen for at spille det bedste fra hendes albums og Toppen af Poppen 
samt helt ny musik. Hun er garanti for et fedt og nærværende show, så der er klart noget at glæde sig til. 

Starter-snack med specialøl - prøv noget nyt
Start aftenen med lækker øl og snacks i Pavillonens café hvor du kan sætte dig i den rigtige stemning  
før aftenens koncert. Vælg mellem en af vores 3 special-øl (Grimberger Blonde, Booklyn lager el.  
Brooklyn Brown ale): hertil et beernuts, chips – og et lille stykke chokolade til den søde tand.

Pavillonsalen

Glemmer du med Lane Lind, Lars Knutzon,  
Mette Marckmann og Lasse Christian Schmidt

ung

TORSDAG D. 14. MARTS KL. 20.00
Billetpris: kr. 200,- / i døren kr. 225,- 
UNGbillet under 22 år - i forsalg kr. 100,- Gyldigt ID medbringes

Stykket har med et stjernespækket hold af skuespillere som du kender fra TV og 
film. Glemmer du – er hverken en Liva Weel-cabarét, en PH-cabarét eller endnu 
en forestilling om demens! Nej, Glemmer du er en forestilling om, hvordan vi husker ting forskelligt – eller som 
undertitlen siger: Glemmer du? – nej, det kan du bande på, jeg ikke gør; til gengæld husker du forkert! 68-ge-
nerationen og Nå-generationen mødes i et voldsomt clash over temaerne: Hvad der i sin tid gik galt, sidenhen 
er gået galt, og nu går galt, hver gang de er sammen. Minder, erindringer og opfattelser, som på ingen måder 
stemmer overens – ikke bare er de uenige om, hvem der husker hvad og hvornår; de er heller ikke på det rene 
med, hvem der husker sidst! Skrevet og instrueret af Jacob Morild - musik og akkompagnement Lasse Schmidt.

Centersalen – nummererede pladser

DEL AF TEATERPAKKEN

Foredrag med Jan Mølby 
- The Great Dane Live

ONSDAG D. 20. MARTS KL. 19.00
Billetpris: kr. 279,- / i døren kr. 305,-

Kun de færreste danske fodboldspillere har haft en karriere, der kan måle sig med Jan Mølbys. På 12 
sæsoner vandt han tre engelske mesterskaber og tre FA Cup-finaler med Liverpool FC, hvilket har givet ham 
legende-status i Beatles-byen. I perioden spillede The Great Dane sammen med flere af datidens største 
profiler som Kenny Dalglish, John Barnes og den faste værelseskammerat Ian Rush. Det har kastet masser 
af uforglemmelige øjeblikke af sig både på og uden for banen – øjeblikke som Jan Mølby eksklusivt går i 
dybden med på sin kommende Danmarksturné. Hør blandt andet om dengang, da Bruce Grobbelaar måtte 
sys med 30 sting inden VM-finalen for klubhold, eller da Mølby slog 7 tænder ud på Upton Park. Få også svar 
på, om han stadig har en butler, og hvorfor han ikke var på julekort med Richard Møller Nielsen. Og bare for 
en god ordens skyld skal det nævnes, at der ikke er adgang for folk i Manchester United-trøjer.

Centersalen – nummererede pladser

Go Go Berlin
TORSDAG D. 21. MARTS KL. 20.00
Billetpris: kr. 175,- / i døren kr. 200,-

GO GO Berlin har en skøn historie i Pavillonen – de spillerede her 
allerede da de blot havde udgivet en demo cd hvor de skabte pæn opmærksomhed med et superenergisk live 
show – og har spillet her lige siden for et stadig voksende publikum.Det alternative indie rock ensemble Go Go 
Berlin er efterhånden et velkendt navn herhjemme med et velfortjent renommé som et af de mest hårdtarbej-
dende og intense live acts på den dansk scene. Ikke nok med det, så har bandet skabt sig et solidt omdømme 
i udlandet gennem flere års ustoppelig turnéren i både Tyskland og Danmark samt det meste af Europa, USA, 
Indien og Kina. Med nye sange og udgivelse(r) klar i kulissen, er Go Go Berlin klar til at løfte sløret for deres nye 
lyd på de danske spillesteder. En mørkere, vildere og mere ”klubbet” version af Go Go Berlin. 

Pavillonsalen

50% MED 

LYT NYT

NOAH
ung

LØRDAG D. 23. MARTS KL. 20.00
Billetpris: kr. 270,- / i døren kr. 300,- 
UNGBILLET - under 22 år i forsalg kr. 200,-. Gyldigt ID medbringes.  
Starter-snack med specialøl kl. 19.00 kr. 70,-  
koncert inkl. starter-snack kr. 340,-

Den 30. januar 2012 singledebuterede NOAH, og siden har sangskriveren og stemmen bag, Troels Gustavsen 
ikke set sig tilbage, men leveret den ene dansksprogede hitsingle efter den anden! Eks er ”Alt er forbi” er blevet 
downloadet 15.000 gange og streamet 3,6 mio gange, albummet ”Over Byen” er solgt i over 10.000 eksemplarer 
og NOAH skrev Danmarks officielle OL sang ”Vi Brænder”. Nu står han her  - seks år senere - som et af landets  
allerstørste popnavne – ikke mindst live ! For siden en særdeles succesfuld medvirken i musikprogrammet Toppen 
af Poppen tilbage i 2016, har NOAH været på den ene udsolgte Danmarksturné, efter den anden. Særligt har 
NOAH’s akustiske kirkekoncerter været et sandt tilløbsstykke for de mange danske fans, som har forelsket sig i san-
gerens sælsomme hits, som ”Over Byen”, ”Kære Mor” og ”Før Vi Falder”. NOAH’s kirkekoncerter dette efterår har 
derfor også været populære – så populære, at NOAH nu tilføjer en række koncerter i begyndelsen af 2019, hvor 
Gustavsen vender tilbage til landets spillesteder. Glæd dig til aften i hyggeligt selskab med store hits og gode sange

Starter-snack med specialøl - prøv noget nyt
Start aftenen med lækker øl og snacks i Pavillonens café hvor du kan sætte dig i den rigtige stemning  
før aftenens koncert. Vælg mellem en af vores 3 special-øl (Grimberger Blonde, Booklyn lager el.  
Brooklyn Brown ale): hertil et beernuts, chips – og et lille stykke chokolade til den søde tand.

Centersalen – nummererede pladser

The National Reserve 
ung

FREDAG D. 15. MARTS KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 150,- / i døren kr. 175,- 
UNGbillet under 22 år - i forsalg kr. 70,-. Gyldigt ID medbringes.  
Køb hele LYT NYT kortet for kr. 350,-

Direkte fra Brooklyn, New York, får vi besøg af The National Reserve, 
et roots baseret 5-mands band som i foråret debuterede med albummet ”Motel La Grange”,  
et album som er fyldt med tidløs og klassisk amerikansk roots-rock . Kernen i musikken er enormt melodisk 
og velspillet og bygget på elementer af mestrene fra USA ud i genre som folk, rock, blues, roots. Melodiske 
sange du næsten kan synge med på uden at kende numrene. Er du til artister som Bob Dylan, Neil Young, 
Grateful Dead, The Band med flere eller bare til Trommer, bas, guitar og hammondorgel spillet med følelse og 
indlevelse så går du ikke fejl her. Bandet ledes af den karismatiske sanger og guitarist Sean Walsh, og bandet 
minder både m.h.t. besætning og udtryk ikke så lidt om legendariske The Band. Koncerten er eksklusiv og 
den eneste i hele østjylland.

Pavillonsalen
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Randers Kammerorkester
FREDAG D. 29. MARTS KL. 19.30
Billetpris: kr. 220,- / pris for medlemmer kr. 150,-

Carl Nielsen står som et monument i dansk musikliv. Fra sange som 
”Jens Vejmand” og ”Solen er så rød mor” til de store symfonier og 
operaer. Oplev historien om Carl Nielsen fra en anden side, når Randers Kammerorkester sammen med so-
pran og foredragsholder Annette Kjær præsenterer spillemanden fra Fyn gennem en collage af musik, breve 
og dagbogsoptegnelser. Musikken er først og fremmest af Carl Nielsen, men han får selskab af en række af 
samtidens kolleger og inspirationskilder.

Pavillonsalen 
Arrangør: Grenaa Kunst- & Musikforening

Cordovas (USA)
ung

LØRDAG D. 30. MARTS KL. 20.00
Billetpris: kr. 150,- / i døren kr. 175,- 
UNGBILLET - under 22 år i forsalg kr. 75,-. Gyldigt ID medbringes.

Hypen omkring amerikanske Cordovas har i hjemlandet taget nye 
højder, efter at magasinet Rolling Stone har udråbt bandet til en af USA’s bedst bevarede hemmeligheder. I 2017 
skrev Rolling Stone Magazine yderligere, at Cordovas var nummer 1 på den prestigefulde liste af bands, der vil 
blive store i fremtiden. Der er altså en unik mulighed for her at høre et af de helt fede bands fra USA, før de 
bliver store. Andre påstår, at Cordovas er det bedste, der sket på den amerikanske musikscene i mange år - og 
at bandets leder Joe Firstman hører til de ypperste sangskrivere indenfor genren. Og, der er noget om snakken! 
Bandet har én gang tidligere besøgt Danmark og Pavillonen og har begejstret med deres bud på ”Genuine 
Americana” - og sammenligningen med især to amerikanske ikoniske bands, The Band og Grateful Dead er ramt 
lige på kornet. Hvis du er til bands som First Aid Kit, Momford and Sons, The Lumineers, The Band of Heathens, 
The band med flere – så vælger du helt rigtigt her.

Pavillonsalen

Michael Falch – solo
ung

FREDAG D. 29. MARTS KL. 20.00
Billetpris: kr. 325,- / i døren kr. 350,- 
UNGBILLET - under 22 år i forsalg kr. 275,-. Gyldigt ID medbringes. 
Smørrebrødsbuffet kl. 18.30 kr. 125,-  
Koncert inkl. menu kr. 450,-

Michael Falch har optrådt i Pavillonen med jævne mellemrum helt tilbage fra 80’erne i MALURT-tiden,  
og nu vender han tilbage i Pavillonen i sit rette element med en intim, akustisk solokoncert. Den 61-årlige 
Michael Falch har gennem årene udviklet sig til et fænomen, der går sine egne veje i dansk rock ved konstant 
at variere sit kunstneriske udtryk. Han har altid haft et meget trofast publikum, og en del danskere genopda-
gede ham nok i 2017-udgaven af seersuccesen Toppen af Poppen. Han udsendte for nylig sine ungdomserin-
dringer, ‘Til grænsen’, og han var på en total udsolgt solotur foråret 2018. Efter en elektrisk festivalsommer 
2018, der vil blive hans mest omfattende siden MALURT, varierer Falch’en så igen sit udtryk i 2019 med en 
række af de solooptrædender, der gennem 20 år er blevet berømte for deres vekslen mellem bevægende 
livshistorier og løssluppen intensitet. En stribe af hans sange er i tidens løb blevet en del af den store danske 
sangskat – ”Mød mig i Mørket”, ”I et land uden høje Bjerge”, ”Superlove”, ”Ud af Mørket” og ”Den Eneste 
i Verden”. Hr. Falch har aldrig været bedre, lyder det alle steder fra, og han demonstrerer igen og igen, at han 
også ene mand kan få enhver sal til at grine, græde, synge og gynge.

Menu- smørrebrøds buffét
I et land uden høje bjerge lave vi til gengæld højt belagt smørrebrød. Og hvad er mere dansk end  
smørrebrød. Derfor tilbyder vi denne aften Pavillonens klassiske smørrebrødsbord. Vi serverer et bredt  
udvalg af højt belagt smørrebrød ad libitum. inkl. en kop kaffe/the og kage til at afslutte middagen. 

Centersalen – nummererede pladser

FÅ BILLETTER TILBAGE

SPISNING UDSOLGT

Jam – musikere mødes
TORSDAG D. 4 APRIL KL. 20.00 – 22.00
Fri entre

Musikere mødes på kryds og tværs og fed musik opstår. Vi håber at 
se alle der vil noget med musikken i Grenaa/på Djursland. Kom og 
spil med eller vær med på en lytter. Jamvært: Nicolai Huse Jacobsen.  
Der spilles bl.a: Blues, Jazz, Rock, R&B og spacer lidt ud i forskellige Moods. 
Arrangementet er et samarbejde imellem Kulturskolen Norddjurs, Pavillionen, DMF og Arresten. 

Alex Vargas
FREDAG D. 5. APRIL KL. 20.00
Billetpris: kr. 325,- / i døren kr. 350,-

DET BLIVER STORT ... ALEX VARGAS et af tidens hotteste og bedste 
live navne gæster Pavillonen i Grenaa .... Han har senest spillet for 
mange tusinde mennesker i Royal Arena, for endnu flere publikum-
mer på Smukfest og ikke mindst for en helt fyldt Arena Scene på Roskilde festivallen.  
Nu kommer han til Pavillonen, der i denne sammenhæng bliver en intimkoncert på en lille scene.

2 Alex Vargas-koncerter på én aften 
løbet af blot to år, gik danske Alex Vargas fra at spille udsolgte koncerter på små Københavnske spillesteder, 
til at indtage landets største festivalscener og Royal Arena med sin himmelstræbende vokal og gennemslags-
kraftige noise-soul. Koncerten bliver helt særlig fordi man nemlig kunne opleve den anmelderroste sanger i  
to forskellige liveopsætninger: første del solo og anden del med fuldt band – på én og samme aften. 

Centersalen – ståpladser

50% MED 

LYT NYT

Rugsted & Kreutzfeldt 
med stort band - 40 års Jubilæumsshow

LØRDAG D. 6. APRIL KL. 20.00
Billetpris: Forsalg ståplads kr. 265,- / siddeplads kr. 295,- 
Showbuffet kl. 18.00 kr. 195,- 
Koncert inkl. menu kr. 460,- / 490,-

I 2019 er det 40 år siden duoen udgav 1’eren - det fejres med 
en eksklusive liveturné. Vi er rigtig stolte af at præsentere dem i 
Pavillonen hvor de her en sjælden gang optræder med fuldt band. Her vil de forkæle os med deres store bag-
kataloget, samt nogle af de nye sange fra “Sange vi skrev til andre”, samt små anekdoter behind the songs. 
Publikum kan glæde sig til en spændende musikalsk rejse og et veloplagt band med fuld tryk på. Rugsted 
og Kreutzfeldt’s mange, kendte hits, de har skrevet til andre kunstnere, men ikke selv før har indspillet bliver 
leveret i et flot bonus sæt, der lægges oveni puljen, med de gamle hits, som publikum kan glæde sig til at 
høre til hver koncert. Vi satser på at gensynsglæden bliver stor i Pavillonen, når den veloplagte duo bakket op 
af et fantastisk og velspillende orkester til alles begejstring leverer et miks af gamle kendinge og nye numre – 
alle med den velkendte Rugsted Kreutzfeldt -sound.  

Menu - buffet
Forret serveret ved bordet: Røget grisemørbrad, marinerede porre, peberrod og tranebær. Hertil brød & smør 
Buffet: Boeuf saute Stroganoff, Skinkesteg stegt med chili og vanilje, Hvedekerner, feta, tørrede abrikos, 
Bønnesalat, sherrytomat, bacon, Bagte grønsager m/krydderurter, Pommes duchesse, Brød og smør.
Dessert : Nødde-marcipantærte m/ creme fraice

Centersalen – Kombination af stå- og siddepladser

EKSKLUSIVT
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PRE-SALG
Gå ikke glip af et forsalg. Meld dig på pavillonens nyhedsbrev på www.pavillonen.dk . Nyhedsbrevet  
kommer per mail så snart vi har nyt at melde ud. Her får du blandt andet mulighed for at købe billet  
før alle andre via et direkte presalgs link til rigtig mange arrangementer.

Kunstudstillinger i Pavillonen
Der er regelmæssige kunstudstillinger i Pavillonens foyer. Hver udstilling åbnes med en fernisering,  
der er fri entre til ferniseringerne – og et glas vin til at nyde sammen med kunsten. Hold øje med 
Pavillonen.dk for nye udstillinger og ferniseringer. 

Mark Le Fêvre - Bøvl
LØRDAG D. 13. APRIL KL. 19.00
Billetpris: kr. 195,- / i døren kr. 225,-

One-man showet, som tilmed er Marks debut, bliver en vidunderlig blanding af 
personlige historier og skarpe jokes, der vil få folk til at være flade af grin - og for 
en aften glemme alt om små og store problemer. Mark Le Fêvre er en af landets 
hurtigst fremadstormende comedy-darlings. 

Ud over sin egen comedy-serie på TV2 og adskillige priser i bagagen, er Mark også 
et helt enestående internetfænomen. Med sine karikerede videoer og sketches som 
bl.a. ”Jyde-Man” har Mark opnået enorm stjernestatus på Facebook med mere end 
225.000 følgere, som hver uge får et indblik i Marks undren over tingenes tilstand.

Centersalen – nummererede pladser

Signe Svendsen med Band
ung

FREDAG D. 12. APRIL KL. 20.00
Billetpris: kr. 195,- / i døren kr. 225,- 
UNGBILLET - under 22 år i forsalg kr. 100,-. Gyldigt ID medbringes.

Signe Svendsen er en god ven af huset og har optrådt her i flere 
sammenhænge. Nogle husker hende fra hendes fantastiske optræ-
dener med Niels Hausgaard, andre fra den fantastiske Cohen koncert i Pavillonen og andre kender hende 
fra nogle eminente optrædener, hendes egne skønne sange med et aldeles fremragende band. Hun er på vej 
med et nyt album og bringer bandet med til en hyggelig og aldeles musikalsk aften i den gamle Pavillonsal.

Med en stærk stemme og et helt særligt nærvær på scenen står Signe Svendsen solidt som en vedkommende 
sangskriver på den danske musikscene. Hendes tekster rammer publikum i hjertet, og som entertainer er hun 
i stand til både at røre og underholde sit publikum. Nu tager hun på turné med sit band, som tæller nogle af 
landets fineste musikere: Lars Skjærbæk (Michael Falch, Søren Huss), Troels Skjærbæk (Baal, Michael Falch, 
Poul Krebs) og Jesper Elnegaard (Søren Huss, Aura). Disse mennesker er musikere ind til benet, med en utrolig 
evne til at give sangene det helt særlige præg, der får dem til at lette.

Pavillonsalen

Søndagscafe 
Højskolesangbogen – et sangforedrag

SØNDAG D. 7. APRIL KL. 14.30
Billetpris: kr. 195,- / pris for medlemmer kr. 125,- 
Billetprisen er inkl. kaffe/the og kage

Højskolesangbogen – et sangforedrag ved pianist Rasmus Skov Borring. Oplev glæden ved fællessang 
akkompagneret af rytmisk klaver i et udvalg af forskellige tiders tekster og kompositioner fra Højskolesang-
bogen kombineret med fortællinger om sangene. Rasmus Skov Borring er pianist, komponist og foredrags-
holder. Han inviterer os indenfor i sit arbejde med formidling af fællessangene, der indeholder både velkendt 
og nyt materiale. Han har udgivet flere CD’er – blandt andet ”Den Danske Sang 1 & 2” med instrumentale 
fortolkninger af højskolesangene. Rasmus Skov Borring er vokset op i efterskoleverdenen og han er optaget 
af at holde den danske sangskat levende og gøre den tilgængelig for nye generationer.

Pavillonsalen 
Arrangør: Grenaa Kunst- & Musikforening ung

Hit med 80'erne
FREDAG D. 26. APRIL KL. 20.00
Billetpris: kr. 225,- / i døren kr. 250,- 
Pavillonens 80’er buffet kl 18.00 a kr. 195,- 
Koncert incl. menu kr. 420,- 

Hit med 80’erne blev dannet det år, hvor Danmark vandt EM i fodbold. 
John Jensen ramte den lige i r…., og resten er farverig, dansk sommerhistorie. Berlin-muren var faldet et 
par år tidligere, alle troede på nye og bedre tider på bagkanten af Den Kolde Krig, og hjemme i stuen var 
CD-afspilleren ved at afløse pladespilleren. 1992 er længe siden. 

Ikke desto mindre har Hit med 80’erne lige siden dengang turneret rundt i Danmark med det, der nu er  
blevet til klassikerne fra danskrockens guldalder. Dengang, først i 90’erne, var der ikke rigtig nogen, der  
regnede de danske 80’er-sange for noget. Sagt på jysk er der lavet om på det siden. Numrene fra Schlüters 
og Elkjærs årti er mere populære end nogensinde før, her 30 år efter. 

Hit med 80’erne spiller alle de sange, der betød så meget for så mange. Dengang. Og stadig gør det i dag. 
Og sender samtidig en stor, respektfuld tak til de danske 80’er-stjerner og deres sange, som gør det hele mu-
ligt. Flere af dem har fra tid til anden været med på scenen hos Hit med 80’erne. Men orkestret kan først og 
fremmest selv. Forbered dig på en velspillet og varm hyldest til Tøsedrengene, Dodo & The Dodo’s, Rocazino, 
RayDeeOhh, TV2, News – fortsæt selv listen. Og regn med, at der er et glimt i øjet hist og pist. Anderledes 
kan det ikke være, når tiden spoles tilbage til dengang Ecco-sko og pastelfarvede habitjakker var det, bandets 
halv- og helvoksne børn i dag vil kalde for meganice. Og dengang der ikke var fejet noget ind under gulvtæp-
pet. Men det var der så vist alligevel, viste det sig… Vi ses derude.
 
Hit med 80’erne er: Annette Søgaard, vokal / Ole Hansen, kor vokal / akk. guitar Marianne Lewandowski, 
kor / vokal / percussion Brian Bannerholt, guitar Steffen Hansen, keyboards Jakob Pagaard, bas / kor Kurt 
Nielsen, trommer

Menu - Pavillonens 80 er buffet
Hønsesalat på ananasring, tunmousse, tyndsteg, glaseret skinke, flødekartofler, pastasalat,  
80'er salatfade m/dressing, brød og smør, frugtsalat, appelsinfromage.
Pris pr. person kr. 195,-

Centersalen – Ståpladser

FÅ BILLETTER TILBAGE

Nanna Bech med Band 
ung

TORSDAG D. 11. APRIL KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 125,- / i døren kr. 145,- 
UNGbillet under 22 år - i forsalg kr. 65,- Gyldigt ID medbringes.  
Køb hele LYT NYT kortet for kr. 350,-

Nanna Bech var med i Pavillonens succesrige pop op koncerter i ef-
teråret hvor hun på fantastisk vis åbnede en byrådsmøde i på Rådhuset i Grenaa. Singer-songwriteren Nanna 
Bech har skrevet sange, siden hun var 11 år gammel, da hendes far lærte hende at slå de første akkorder an 
på guitar. Hun har efterfølgende turneret verden rundt med den betagende undervandskoncert ”AquaSonic” 
af Between Music. Nu er Nanna Bech ved at indtage verden på ny med sin egen lyd inspireret af amerikansk 
singer-songwriter/folk og indiepop med en nordisk klang. Nanna Bech havde debutkoncert med sit kvinde-
band på SPOT 2017 og er klar med sit debutalbum ”I Could Kill You In A Thousand Ways”. Der er lagt vægt 
på teksterne og historiefortællingen i koncerterne, og der bliver hurtig skabt et intimt og nært rum. Bechs 
stemme er uskyldig og naiv, og den står i stærk kontrast til hendes tekster, som er konfronterende skæve.

Pavillonsalen



18 19

 
Teaterabonnement – sæson 19
Som noget nyt kan du optjene rabat når du køber billetter til teaterar-
rangementer. Første forestilling købes til normalpris – herefter udløses 
rabatten på de næste arrangementer. Husk at logge ind med din profil 
og bruger-id for at opnå rabatten
 
Har du købt billet til et af teaterarrangementerne i efteråret 2018 kan 
du opnå rabat på disse forestillinger i 2019.

Har du kun mulighed for at komme til 2 eller 3 af forestillingerne kan du stadig opnå rabat. 
Første forestilling købes til normalpris og efterfølgende forestillinger udløser rabat kr. 50,-
Rabatten opnås helt automatisk ved køb online – eller ved henvendelse i Pavillonens billetsalg.
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Dansens Dag - dans lancier!
TIRSDAG D. 30. APRIL KL. 19.00 – 22.00
Billetpris: 125,- (deltagelse samt kaffe og kage)

Lær dansen på en aften, når vi fejrer ”Dansens Dag”. Lancier er  
nærmest blevet en kult-dans. Den danses i alle samfundslag og til 
alle mulige lejligheder, både til gymnasiefester, baller, i forsamlings-
huse og i kongehuse. 

De 5 ture i dansen er både stilfulde og nærmest løsslupne, simple og komplicerede, og egentlig ganske 
nemme at lære, så det hele bliver både sjovt og lidt eksotisk. Alle kan lære det, og den rutinerede instruktør 
Karen Lindballe fører os roligt og omhyggeligt igennem alle turene. Der er levende musik fra et lille orkester 
under ledelse af Aksel Petersen, og der bliver også tid til en pause med kaffe og kage. 

Vi fylder pavillonsalen med ivrige danseaspiranter, begyndere, øvede, fumlere og festaber i alle aldre  
– så kom og få en ægte succesoplevelse, og tag naboen med!

Pavillonsalen

Smokie
ung

TORSDAG D. 2. MAJ KL. 20.00
Billetpris: kr. 305,- / i døren kr. 330,- 
UNGBILLET - under 22 år i forsalg kr. 270,-. Gyldigt ID medbringes.

Dette bliver stort i Pavillonen i Grenaa. Et af de helt store bands der 
har markeret sig i hele verden gæster os her hvor vores normalt ellers store scene bliver beskeden i denne 
sammenhæng. Et verdens navn hvor du helt roligt kan glæde dig til en aften fyldt med hits og nostalgi
 
Bandet vil gerne tilbage... 
Sidst de var i Pavillonen var det en kæmpe succes, fantastisk stemning og fantastisk publikum. Koncerten 
blev udsolgt langt tid i forvejen og en del måtte gå forgæves. Bandet vil derfor gerne tilbage til Grenaa  
til et fedt publikum og samtidig give muligheden til de der ikke kunne få plads sidste gang. 
 
Verdenskendt 
At være såkaldet Rock’n’Roll survivors er en bedrift i sig selv. At være et af Europas bedste live bands nu 40 
år senere er helt fantastisk – men stadig at være så entusiastiske, aktuelle, tilstede og fuldstændig forelsket i 
musikken er intet mindre end et mirakel. Miraklet hedder Smokie og kommer fra Bradford, Yorkshire i England.  
Vi kender alle singlerne ”If You Think You Know How to Love Me”, ”Don’t Play Your Rock ’n’ Roll to Me”,  
”Lay Back in the Arms of Someone”, “Needles & Pinns”, “Oh Carol”. Og naturligvis Deres største singel hit 
”Living Next Door to Alice. Smokie har i mange år haft et særligt forhold til Danmark – og har spillet utallige 
koncerter både på danske festivaler og udendørs arenaer. Nu tager de endelig på en ”teater-tour” og spiller 
indendørs koncerter. Og vi er virkelig glade og stolte over at Pavillonen er på listen over udvalgte spillesteder. 

Eksklusiv koncert i Pavillonen
Koncerten med Smokie i Pavillonen er helt speciel da de i har de sidste mange år kun spillet på  
store festivalscener. Vi kan nu helt eksklusivt kan præsentere dem i det mørke og intime koncert rum  
hvor showet kommer helt til sin ret og En unik chance for at komme helt tæt på et større verdensnavn.

Centersalen – ståpladser

FÅ BILLETTER TILBAGE

Shy Shy Shy
ung

LØRDAG D. 27. APRIL KL. 20.00
Billetpris: kr. 140,- / i døren kr. 160,- 
UNGBILLET - under 22 år i forsalg kr. 70,-. Gyldigt ID medbringes.

Siden Astrid Cordes og Simon Kjeldgaard i 2014 skrev deres første 
sang sammen, har Shy Shy Shy gang på gang kreeret uhyre iørefal-
dende indiepop-sange. Sange, der har en både moderne og nostalgisk synth-domineret lyd. 

Shy Shy Shy står også for en stor del af lydbilledet til den nye danske TV-serie “Doggystyle”,  
der i efteråret 2018 blev vist på DR3. Herunder skrev de titelsangen “Doggystyle (Pretty Please)”.

Et af de tydelige kendetegn ved Shy Shy Shy, som går igen fra deres to forrige udgivelser, EP’en ”Love Songs” 
(2015) og albummet ”Make Up” (2018), er de to frontfigurers vokaler. De veksler mellem at være unisone 
og flette ind og ud af hinanden. Skiftevis guider de lytteren gennem sangenes detaljerige lydbilleder. Deres 
tekster afbilleder scener fra et almindeligt liv med tømmermænd, dårlige førstehåndsindtryk, udlængsel, 
tosomhed og ensomhed. De holder et spejl op, som man som publikum nemt kan genkende sig selv i.

Pavillonsalen

FREDAG D. 26. APRIL KL. 22.00
Billetpris: kr. 70,- / Fri entré med billet fra hit med 80´erne

Eldorado Afterparty med masser af 80’er musik i Pavillonsalen. Fra Astley til 
AHA – fra Jackson til Madonna – fra Wham til Wilde. Der bliver ren “sing 
along”, med alle hitsene fra dengang vi gik med sejlersko og læderslips og 
lyttede til Kim Schumacher i radioen. Carsten Agerbæk var med dengang 
som DJ og pioner på de første lokalradioer, og han er manden bag Eldorado teltet på Esbjergs 80’er festival.
 
Nu er dengang in igen, og pladesamlingen fra dengang er garantien for en fed 80´er fest.
Fortsæt festen med 80’er DJ Carsten Agerbæk lige efter koncerten med Hit med 80’erne.

Pavillonsalen

Eldorado Afterparty



Kulturskolens Forårskoncert 
SØNDAG D 12 MAJ KL 14.30 – 16.30 
Fri entre

Alle er velkommen til Kulturskolens forårskoncert. Koncerten foregår  
i en hyggelig og afslappet atmosfære i Pavillonsalen. Koncerten 
ligger i slutningen af Kulturskolens sæson. Til koncerten kan man 
opleve resultatet af hvad elevernes har arbejdet med i løbet af sæsonen. 

Ud over at Kulturskolens musikelever viser hvad de har øvet til koncerten, spille eleverne også  
et stort fællesnummer hvor rigtig mange elever deltager. Der kan købes kage, te, kaffe og vand.

Pavillonsalen

Kulturakademiets  
afslutningsshow
SØNDAG D 26 MAJ KL 16.00 – 17.00 
Fri entre

Kulturskolens talentlinie hedder KulturAkademiet. KulturAkademiet er et tilbud til talentfulde unge der  
gerne vil arbejde videre med at udvikle deres talent og eventuelt uddanne sig inden for musikområdet. 

Kulturakademiets elever arbejder på et højt niveau og dette præger også deres forestillinger, som virkelig  
er seværdig/hørværdig. KulturAkademiet holder afslutningsweekend og laver et show som vises  
den 26. maj 2019 kl. 16 i Pavillonsalen. 

Temaet bliver “Moods” og der er fri entre. 

Pavillonsalen
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Kunstudstillinger i Pavillonen
Der er regelmæssige kunstudstillinger i Pavillonens foyer. Hver udstilling åbnes med en fernisering,  
der er fri entre til ferniseringerne – og et glas vin til at nyde sammen med kunsten. Hold øje med 
Pavillonen.dk for nye udstillinger og ferniseringer. 

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. 
Tilmeld dig på www.pavillonen.dk

UNGbillet UNDER 22 ÅR
I Pavillonen vil vi gerne give unge under 22 år og studerende en større mulighed for også at opleve 
kulturelle begivenheder. Derfor bliver der ved flere arrangementer sat et begrænset antal billetter 
til salg som UNGbillet UNDER 22 ÅR. Den lavere pris kan kun opnås i forsalg. Husk at medbringe 
gyldigt ID på aftenen. Hvis du er voksen og studerende, kan du også benytte dig af denne rabat, 
HUSK at medbringe gyldigt ID på aftenen.

ung
Silas Bjerregaard

ung

FREDAG D. 10. MAJ KL. 20.00
Billetpris: kr. 250,- / i døren kr. 280,- 
UNGBILLET - under 22 år i forsalg kr. 230,-.  
Gyldigt ID medbringes.

Silas Bjerregaard fra Turboweekend tager på sin første solo-turne 
efter succesen i Toppen Af Poppen programmet på Tv 2.

Silas Bjerregaard gjorde sig lige fra i første program særligt 
bemærket med sin smukke og rørende fortolkning af Sko/Torp’s 
nummer ”Dolphin Girl” og er senere blevet omtalt som en af de 
store kreative kræfter i programmet til at ny-tolke de andre deltageres sange. 

Omkring sine oplevelser i Toppen af Poppen fortæller Silas: ”Jeg brugte det som en slags musikalsk lege-
plads, hvor jeg fik lov til at gøre lige hvad, der faldt mig ind uden at skulle tænke på, om numrene nu også 
passede sammen på et album. Det gav mig et stort selvtillidsboost at arbejde med det alene fra start til slut, 
og på den måde var det den perfekte overgang til at begynde at skrive mit eget materiale.”

Glæd dig til en nærværende og kreativ musiker og sangskriver med en helt unik stemme og glød.

Pavillonsalen

Ida Nielsen m/Band
ung

TORSDAG D. 9. MAJ KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 195,- / i døren kr. 220,- 
UNGbillet under 22 år - i forsalg kr. 150,- Gyldigt ID medbringes

De besøgte Pavillonen i foråret 2017 og har siden taget landet 
med storm - og med et nyt album i bagagen rammer en af de mest 
omtalte danske musikere de senere år igen Pavillonen: Verdensstjernen PRINCE’s bassist Ida Nielsen 
og hendes fantastiske band. Ida Nielsen vendte hjem til Danmark i sommeren 2016 og selvom sorgen og 
chokket over læremesteren og vennen Prince’s tragiske bortgang ikke helt havde fortaget sig, færdiggjorde 
hun sit 3. soloalbum “Turnitup”, samlede et fantastisk band og drog på landevejen.

I 2017 slog hun sit navn fast på live-scenen med velbesøgte forårs- og efterturneer bl.a. her i Pavillonen, 
resten af Danmark samt i USA og Kina.Musikken beskrives bedst som et mix af oldschool funk blandet med 
hiphop, reggae og verdensmusik. Det er solide grooves, vilde indfald og iørefaldende melodier - spillet med 
både attitude og sjæl. Live lover Ida at levere et hårdtslående, høj-energi funkshow - pakket med gode vibes 
og stramme grooves. – og selvfølgelig masser af bas!

Pavillonsalen

Anden Bringer Ud
ONSDAG D. 8. MAJ KL. 20.00
Billetpris: kr. 395,- / i døren kr. 425,-

Anders Matthesen er atter klar til at drage på landevejen, for at 
lave det han elsker allermest: klassisk stand-up. Efter et veloverstået 
kæmpe jubilæumsshow er ”Anders Anden Matthesen” nu klar til at 
vende tilbage til klassisk stand-up på landets lokale scener. Allerede 
fra januar 2019 drager han afsted med en åndssvag sjov pulje af stand-up - udviklet gennem de sidste par 
år - der endnu ikke har været brugt i et af hans mange shows. Der bliver tale om stand-up i ordets reneste 
forstand - Anden og en mikrofon - uden dikkedarer. 

Centersalen – nummererede pladser

FÅ BILLETTER TILBAGE



 

Ønsker du at holde bryllup, konfirmation, fest eller firmaarrangement i kulturelle omgivelser,  
med sjæl og atmosfære, så er Pavillonen det rette sted. Vi bestræber os på at yde den bedste service, og på 
at I som gæster får, lige hvad I ønsker jer. Vores team sørger for, at festen klapper ned til den mindste detalje, 
og at I får opfyldt jeres ønsker og behov. Køkkenet i Pavillonen er meget bredt, sammensætter forskellige  
menuer, og sørger for, at I får en udsøgt og kulinarisk oplevelse med hjem. Du er altid velkommen til at 
kontakte os for en uformel snak. Kontakt os på kontor@pavillonen.dk eller på 86321633.

Firmaarrangement i Pavillonen
Vi laver flere løsninger skræddersyet til firmaer, som bl.a. kan indeholde menu, show eller jeres helt  
eget arrangement - eller måske et samarbejde med at få jeres helt egen ide til at lykkes. Kontakt os  
gerne så vi i fællesskab kan finde den rigtige løsning på netop det arrangement I ønsker.

Hold fest i kulturelle omgivelser…

6 koncerter for kr. 300,-

RUNE KLAN
7. mart 2020   kr.  340,-  

HJALMER
Efterår 2019

FORSALGET STARTER SNART

LARS HJORTSHØJ
1. nov   kr.  285,-  

SØREN HUSS  
M/BAND
Efterår 2019

FORSALGET STARTER SNART

THOMAS WARBERG
30. nov   kr.  270,-  

TORBEN CHRIS
20. sept.   kr.  250,-  

BRYAN ADAMS TRIBUTE
21. sept.   kr.  180,-  

TYPISK 
JONATAN SPANG
2. oktober kr. 415,-

POUL KREBS &  
HENNING KVITNES 
M/BAND
Eksklusivt - Efterår 2019

FORSALGET STARTER SNART

... og meget mere er på vej

GLÆD DIG OGSÅ TIL EFTERÅRET 

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 2018

KULTURSPONSOR 2008

Sølvsponsor 2018

Hovedsponsor 2018

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

	  

	  
Tommy	  Glindvad	  Rådgivning	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dansk	  Bygningsviden........	  
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Gardinmanden
– Bestil uforpligtende rådgivning og opmålingsbesøg.

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

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

Billetsalg
www.pavillonen.dk samt på aftenen 1 time før arrangementstart. 
Kontoret i Pavillonen mandag–torsdag: 8.00-16.00 / Fredag: 8.00-13.00

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

1
697x575

SHHH...
NYD MUSIKKEN SÅ SNAKKER VI  

I PAUSEN  
- ELLER I FOYEREN

Spisning før arrangementer
Vi giver dig mulighed for at gøre aftenen komplet ved at starte med at spise i Pavillonen før flere arrange-
menter - 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 fornuftige priser. Forudbestilling senest 3 
dage før arrangementet - Obs ved for få tilmeldte kan vi være nødsaget til at aflyse spisningen.

Nat café
Pavillonen laver Nat Café 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 ople-
velsen og hyg dig med vennerne i vores hyggelige cafe´. Hold øje med hjemmeside og facebook og få mere 
information om vores nye Nat Café. Et ekko af oplevelsen.

Besøg cafée
Kom og hæng ud i vores hyggelige cafe´ i kulturelle omgivelser. Det er muligt at sidde her og læse musik-
magasiner, 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.


