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Forårsprogram

Søs Fenger · Sebastian Band · Thomas Warberg · Barselona · Nabokrig · Malte Ebert · Besærk ·  
GEO · Uffe Holm · Dorthe Gerlach · Sanne Salomonsen foredrag · Hjalte Ross · Thessink & Møller



6 koncerter for kr. 300,-

Velkommen til et  
fantastisk og ambitiøst 
forår i Pavillonen
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Klub LYT NYT - 6 koncerter for kr. 350,-
Klub LYT NYT præsenterer dig for en perlerække af kunst-
nere, der ikke er helt kendte endnu, men som har kvalitet, 
nerve og noget at byde på - og absolut er et nyt lyt værd. 
Som medlem af klubben får du 6 gratis koncerter og særlige 
tilbud som fx en bonuskoncert eller rabat på andre koncer-
ter. I klubben ser vi bekendtskaberne vokse og et fællesskab 
spire i glæden ved at dele gode koncertoplevelser med andre 

entusiaster. Den levende kultur er også en social begivenhed, 
og i klubben kan du møde ligesindede, der også elsker at 
være først med den nye musik. Som noget nyt vil der af og 
til være fællesspisning før udvalgte LYT NYT koncerter – alle 
er velkomne, så tag bare en ven med - når køkkenet tilbyder 
et uhøjtideligt og veltilberedt måltid til 70 kr. Så er bunden 
ubesværet lagt til en skøn aften.

Sådan gør du:
Du køber dit medlemskab på nettet, det er en billet, som du 
skal printe ud. Medbring printet til den første koncert, hvor 
vi bytter det til dit personlige medlemskort, som du bruger 
til alle arrangementerne. Man tegner medlemskab for en 

sæson ad gangen. Det er vigtigt, at du  
som medlem giver os din mailadresse, så  
vi kan sende dig gode tilbud og overraskelser. 

Det år vi netop har sagt farvel til, har været en meget speciel 
rejse for Pavillonen og hele oplevelses industrien. Covid19 har 
fyldt rigtig meget og skabt en del udfordringer undervejs.  Men 
selv om der er meget, som vi har været noget udfordrede på, 
har vi alligevel kunnet gennemføre rigtig mange arrangemen-
ter og hold fast vi har haft mange unikke oplevelser i efteråret.
Vi må også bare konstatere, at vi simpelthen har verdens bed-
ste publikum i Pavillonen! Der har været restriktioner fra myn-
dighedernes side, men herfra er vi taknemmelige og impone-
rede over hvordan I har været fantastiske til at holde afstand, 
spritte af, bære mundbind med mere – og i det hele taget haft 
en positiv indstilling til myndighedernes regler. I har på den 
måde været med til at skabe gode og sikre arrangementer i 
Pavillonen. 1000 tak for det.
Vi er i løbet af det sidste år blevet bekræftet i alt det kulturen 
kan og hvordan den binder os sammen med noget fælles at 
referere til. De oplevelser vi glæder os til og deler med hin-
anden, den energi det giver, den livsglæde den skaber og de 
rørende øjeblikke som vi har sammen via de levende kulturop-

levelser er enormt vigtige for os.
Vi har også prøvet at være ”sammen hver for sig” via skær-
men, fællessang i tv og meget mere – men vi ved også nu, at 
den rigtige oplevelse, den hvor vi er rigtig sammen, mærker 
nærværet med kunstneren, deler oplevelsen sammen med an-
dre, føler stemningen, synger med på omkvædet og alt det der 
hører med IKKE kan erstattes af skærmen.
I Pavillonen har vi gjort os umage med at have ekstra fokus på 
rengøring, at vaske hænder, ikke at give hånd, ting til afsprit-
ning i lokaler, holde afstand, spritte håndtag af, have håndsprit 
fremme og meget mere, så vi sammen kan gøre det sikkert at 
gå til kulturarrangementer.
Vi ved, at nogle af arrangementerne i det program du sidder 
med her kan risikere at blive flyttet til en ny dato, men under 
tesen om at vi så i stedet må glæde os lidt længere, er jeg 
sikker på at vi klarer denne udfordring sammen, og har masser 
af fantastiske levende kulturarrangementer i vente.
Vi glæder os til igen at være sammen – ikke hver for sig, men 
rigtigt sammen.

Vi ses til et kulturelt forår i Pavillonen
Jesper Jul, direktør

26. februar
HJALTE ROSS 

13. februar
KOM VI LØBER

26. januar
DOPHA

12. juni
STILLE STØJ 

15. maj
JÆRV

1. april
FREJA KIRK 
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HUGORM
27. marts

BONUS

kr 275,-
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Dopha 
Michael Falch & Dét band 

Kunstudstilling  
Thomas Andersson 

Ida Corr med band

FERNISERING LØRDAG D. 30. JANUAR KL. 14.30
Udstillingen kan ses til og med mandag den 15. marts 
Fri entré – inkl. 1 glas vin

Thomas Andersson er grafiker, billedhugger og installationskunstner. Han præsenterer en mangfoldighed af 
udtryk – f.eks. finder han almindelige og ualmindelige ting, som han burer inde i glasskabe og gør dem til 
kunstartefakter. Han kan også finde på at sætte strøm til kunsten, så elpiskere, save, boremaskiner og pensler 
laver programmeret og sælsomt udtryksfuldt eller rablende morsom kunst. Thomas Andersson forholder sig til 
såvel eksistensen som omverdenen. Han styres af, hvad han selv finder nødvendigt at erkende og udtrykke.  

Foyeren
Arrangør: Grenaa Kunst – & Musikforening

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

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.

FREDAG D. 22. JANUAR KL. 20.00 
Billetpris: Forsalg kr. 295,-/ i døren kr. 320,- 
UNGbillet under 22 år - i forsalg kr. 250,-. Gyldigt ID medbringes. 
Pavillonburger inkl. en øl eller vand kl. 18.00 kr. 120,- 
Show inkl. Pavillonburger kr. 415,-

Det syder altid af passion, integritet og et bundsolidt talent, når Ida Corr gør det, hun er allerbedst til: At 
samle folk om mindeværdige og musikalske oplevelser af højeste kvalitet – både gennem radioen, streaming 
og ikke mindst, når hun optræder live. I 2019 viste Ida Corr nye sider af sig selv, da hun turnerede med den 
akustiske version af sit repertoire. Nu er den karismatiske sangerinde klar med et større og eksplosivt setup 
–på udflugt med fuldt band og klar til at indtage Pavillonen med en fest fra øverste skuffe. Ida Corr formår at 
forny sig igen og igen, og i dag er hun en kunstner, som taler til alle generationer med ekstravagance, varme 
og ikke mindst en skudsikker og farverig fest. Vi glæder os til at åbne dørene for hendes pragtfulde stemme 
og smittende glæde ved musikken. 

Pavillonburger inkl. 1 øl eller 1 sodavand kl. 18.00:
Surdejsbolle, 220 g oksekød, plukket icebergsalat, syltede agurker, tomat, rødløgsrelish, bacon, ost og 
hjemmelavet purløgsdressing serveret med grove pommes frites. Pris pr. person kr. 120,-

Centersalen - siddepladser

TIRSDAG D. 26. JANUAR KL. 19.30
Billetpris: Forsalg kr. 135,-/ i døren kr. 155,- 
UNGbillet under 22 år - i forsalg kr. 250,-. Gyldigt ID medbringes. 
Meld dig ind i klub LYT NYT og få 6 koncerter og medlems-
fordele for kun kr. 350,-

Dopha stormer fremad efter et skelsættende år med stor radiosucces og rosende liveanmeldelser fra tonean-
givende medier.

’Rygtebørsen taler sandt. ”Danmarks næste verdensstjerne” er fundet’, skrev GAFFA om Dopha i sommer. 
Hendes musik bærer præg af et stort sangskrivertalent hos den spirende stjerne. Hendes debutalbum, ’The 
Game’, udkommer i starten af 2021 og favner både det nærværende, skrøbelige og storladne, men viser også 
en mere legesyg og drilsk side af Dopha fra Romalt. Hun skriver sange med forbilleder som Lana Del Rey, 
Taylor Swift og Norah Jones, men har formået at skabe sit eget udtryk, der er solidt forankret i skandinavisk 
melankoli og udlængsel.

Dopha har senest spillet til Kronprinsparrets Priser, hvor hun tryllebandt publikum med en overbevisende 
optræden, der både viste hendes sårbarhed og styrke som sanger og performer.

Pavillonsalen – Caféopstilling

ung

LØRDAG D. 6. FEBRUAR KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 295,- / i døren kr. 325,-  
Tapas og bobler kl. 18.00 inden koncerten á kr. 195,-  
Koncertbillet inkl. tapas og bobler kr. 490,-

Michael Falch har det seneste årti gennemgået en enestående op-
blomstring, kunstnerisk såvel som kommercielt. Han har ikke tilladt 
rusten at få ro og er nu tilbage med sin stærkeste bandopstilling med Dét Band, som han har haft i ryggen 
og skabt store succeser med de sidste mange år. Et nyt soloalbum, ”Forår i brystet”, udkom 9. oktober, og 
er af flere kritikere på listen over bedste album i 2020 - og med Dét Band omkring sig tager han forskud på 
foråret, når han til februar besøger Pavillonen. Signe Svendsen er nyt medlem i bandet og gør kun denne 
aften endnu mere eksklusiv. Michael Falch siger: ”Det er så smuk gestus af hende at sætte sin solokarriere på 
pause en tid for at hellige sig Dét Band, og Signe vil give koncerterne et helt nyt præg i forhold til tidligere. Vi 
har flere gange været gæster hos hinanden, så jeg ved, at hun lyder himmelsk også på mine sange.”

Tapas og bobler kl. 18.00
Start din aften med liflige bobler efterfulgt af Pavillonens populære tapasbuffet med 12 – 14 forskellige slags 
tapas efter kokkens valg inden showet. Pris kr. 195,-

Centersalen – unummererede siddepladser 

ung

SPISNING UDSOLGT

SPISNING UDSOLGT

Nikolaj Stokholm  
- TUREN GÅR TIL NIKOLAJ STOKHOLM

FREDAG D. 5. FEBRUAR KL. 19.00 OG KL. 21.30
Billetpris: Forsalg kr. 270,- / i døren kr. 295,-

Hele Danmarks Stokkefar er tilbage med et nyt onemanshow. 
I det forrige show “Mit liv som Nikolaj Stokholm” grinede vi allesammen af fortællingen om en albinos op-
vækst i 90’ernes Københavnerforstad. Albinoen er blevet voksen, men hans hoved er ikke mindre sjovt. Turen 
går til Nikolaj Stokholm er en U-vending i Stokkefars utroligt spektakulære, dumme og ikke mindst virkelig 
sjove hjerne. Det er en unik chance for at se verden igennem hans briller, og det er ikke meget andet end 
noget pjat. Glæd dig til Turen går til Nikolaj Stokholm, det bliver pissegriner’n. Nikolaj har lagt sig i spidsen 
som en af landets største og mest populære komikere. Med sin skæve og legesyge komik formår han altid 
at invitere publikum med ind i sit eget liv på en hylende morsom og personlig måde, og det er svært ikke at 
trække på smilebåndet, når først Stokkefar fortæller anekdoter.
NB! Anbefalet min. alder – 15 år.

Centersalen - nummererede pladser

FÅ BILLETTER TILBAGE

UDSOLGT
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KOM VI LØBER! 

Nabokrig med Farshad Kholghi

D-A-D - A prayer for the crowd

Adam og Noah – Farvel og tjak!

Hjalte Ross

Jacob Dinesen #Aloneontheroad  

ung

ung

LØRDAG D. 13. FEBRUAR KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 125,-/ i døren kr. 145,- 
UNGbillet under 22 år - i forsalg kr. 65,-. Gyldigt ID medbringes. 
Meld dig ind i klub LYT NYT og få 6 koncerter og  
medlemsfordele for kun kr. 350,-

Med en nærværende vokal, legende danske tekster og skæve guitarte-
maer, giver Lone Slot Nielsens soloprojekt KOM VI LØBER elektronisk indierock et frisk skud fra hoften. 

Hun fortæller om KOM VI LØBER: ’Det lå mildest talt ikke i kortene, at jeg skulle synge og skrive sange på 
dansk i eget solo-projekt, selvom jeg som guitarist har arbejdet med musik i mange år. Jeg sad lidt tilfældigt, 
i første omgang på bestilling, og nørdede med små projekter på computeren på et tidspunkt i mit liv, der 
ellers handlede om barsel og børnefamilie.’ Alligevel blev Lone Slot Nielsen fuldstændig grebet af at kunne 
fortælle med musikken – til stor glæde for hendes fans. Live består KOM VI LØBER af rutinerede kræfter med 
rod i rockmusikken, der alle er klar til at fyre den af med autencitet og intens energi sammen med publikum.

Pavillonsalen - caféopstilling

TIRSDAG 23. FEBRUAR KL. 19.00
Billetpris: Forsalg kr. 200,-/ i døren kr. 230,- 
UNGbillet under 22 år - i forsalg kr. 100,-. Gyldigt ID medbringes. 
Køb hele teaterpakken og få 4 forestillinger for kr. 500,-

Komedien Nabokrig er tankevækkende og vanvittig, men helt igennem realistisk - i hvert fald for de naboer, 
der bor på den blinde vej.

Farshad Kholghi er kendt for sin unikke og energiske fortælleform. Han jonglerer med utallige arketyper fra 
danskernes hverdag, når han blander humor og alvor. Komedien bliver ledsaget af nykomponeret underlæg-
ningsmusik.Farshad Kholghi er skuespiller, komiker og foredragsholder. Han har medvirket i en lang række 
teaterstykker, revyer, film og TV-serier.

Centersalen - siddepladser

ONSDAG 24. FEBRUAR KL. 20.00 
Billetpris: Forsalg kr. 520,-/ i døren kr. 550,- 
Chili con carne ad libitum kl. 18.00 á kr. 75,-  
Koncert inkl. chili con carne ad libitum kr. 595,-

Et af de største og mest legendariske danske rockbands de seneste 40 år kommer nu forbi Pavillonen og 
spiller en intimkoncert for et meget begrænset publikum. Vi er stjernestolte af at kunne tilbyde vores gæster 
en yderst sjælden mulighed for at opleve selveste D-A-D helt tæt på. Normalt spiller de på Grøn koncert og 
Roskilde festivals Orange scene for mange tusinde fans, men til februar har du mulighed for at opleve legen-
dariske D-A-D i Pavillonen i Grenaa. Bandet glæder sig næsten lige så meget som os og fortæller: 
”Koncerter overkompenserer ofte med masser ild og kanonslag, men her har vi ikke scenografien at støtte os 
op ad. Musikken spiller den største rolle, og det passer supergodt til vores bands udvikling. Vi ved af erfaring, 
at det bare kører med de siddende koncerter, og rent kunstnerisk er det fantastisk.

Chili con carne ad libitum kl. 18.00
Læg bunden til en stærk koncertoplevelse med Pavillonens udsøgte chili con carnegryde med ris og creme-
fraiche ad libitum kl. 18.00. Pris pr. person kr. 75,-

Centersalen – nummererede pladser

TORSDAG 25. FEBRUAR KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 265,-/ i døren kr. 290,-

Gør lattermusklerne klar til den helt store tur, når de to komikere er klar 
til at lægge Centersalen flad af grin. Adam og Noah, der på rekordtid har kæmpet sig op i toppen af dansk 
komik, tager på deres definitivt sidste Danmarks-tour; Farvel og Tjak. Med ordene: ”Hva’ sker der danskere… 
vi elsker jer, kartofler og ikke-kartofler. Det har været den vildeste rejse at tage landet rundt og lave sjov med 
jer; live, på TV, i radioen og alt det der. Vi vil bare gerne sige tjak.. tjak fordi vi måtte tage pis på jer, tjak fordi 
I ville grine med os og tjak fordi I er så fucking luksus. Yalla fuck af vi ses - en sidste gang ;)” er Adam og 
Noah klar til at tage pis på det i Pavillonen – og vi glæder os! Showet anbefales ikke til unge under 11 år.

Centersalen - siddepladser

FREDAG 26. FEBRUAR KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 135,-/ i døren kr. 155,- 
Tarteletfestival kl. 18.30 á kr. 70,- Koncert inkl. tarteletfestival kr. 205,- 
UNGbillet under 22 år - i forsalg kr. 65,-. Gyldigt ID medbringes.  
Meld dig ind i klub LYT NYT og få 6 koncerter og  
medlemsfordele for kun kr. 350,-

Hjalte Ross er et af de helt store talenter, der bliver rost til skyerne både herhjemme og i udlandet – og det 
er fantastisk at kunne præsentere ham i Pavillonen som et af de navne, branchen snakker rigtig meget om i 
øjeblikket. Vi slår dørene op til en aften, hvor nærvær og solidt musikalsk håndværk er omdrejningspunktet. 
Tid og tendenser bider ikke på Hjalte Ross - det gør til gengæld løfter om kvalitet og uopslidelige sange fra 
det sted i hjertet, hvor de største perspektiver bor. Til koncerter foldes Hjaltes sange helt ud sammen med 
hans dygtige band, hvilket løfter sangene op i luften og lader dem sitre med en intens gennemslagskraft, der 
rammer midt i hjertet. Soundvenue gav hans koncert på Spot Festival 2019 fem stjerner og kaldte det ”en 
noget nær perfekt koncert”.

Tarteletfestival kl. 18.30
Læg bunden til en god koncert med et godt måltid – Pavillonens køkken tilbyder denne aften tarteletter med 
fyld samt blandet salat ad libitum. Pris kr. 70,-

Pavillonsalen – caféopstilling

FREDAG D. 12. FEBRUAR KL. 19.00 OG KL. 21.30
Billetpris: Forsalg kr. 320,- / i døren kr. 350,- 
Amerikansk inspireret buffet kl. 17.30 á kr. 190,- 
Koncert inkl. buffet: kr. 510,-

Jacob Dinesen optræder her i Pavillonen på en anderledes og helt 
unik solo tour - #aloneontheroad
Ligesom i de “unge dage”, har drømmen om at spille solo igen taget bo i Jacob, og han drager derfor atter 
alene afsted på landevejen, kun bevæbnet med sin stemme, sin guitar og et ønske om at genfinde sine sange 
i deres oprindelige form. Jacob Dinesen inviterer derfor sit publikum med på en once in a lifetime solokoncert, 
hvor vi bliver budt helt indenfor i sangskriverens maskinrum, og vi får et ekstraordinært indblik i hans musi-
kalske DNA. Nu, 10 år efter sin debut på de danske livescener, tager Jacob Dinesen tilbage til dér, hvor det 
hele startede. Det enkle udtryk, den akustiske guitar, alene på scenen og det tætte nærvær med publikum. 
Glæd dig!

Amerikansk inspireret buffet kl. 17.30
Køkkenet tilbyder en vaskeægte amerikansk inspireret buffet med bl.a. knasende kyllingelår med mangosalsa, 
farseret kalkunbryst med rosenkål og tranebær, traditionel coleslaw salat, sweet potato fries med parmasan, 
tacoskaller med oksekød, baked beans og cremefraiche, roastbeef med hasselback kartofler og to slags 
bønner – og selvfølgelig cherry cheesecake og chokoladebrownie til den søde tand. Pris kr. 190,-

Centersalen - Nummererede pladser

KL. 19.00 - UDSOLGT
KL. 21.30 - FÅ BILLETTER TILBAGE

EKSKLUSIVT
FÅ BILLETTER TILBAGE

ung
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Sebastian band   
– 50 års jubilæumstur

Barselona  
”1 Dag Er Vi 1 Minde” Tour

Randers Kammerorkester

ung

FREDAG 5. MARTS KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 150,- / i døren kr. 170,- 
UNGbillet under 22 år - i forsalg kr. 95,-. Gyldigt ID medbringes.

Barselona har i løbet af de seneste år taget Danmark med storm –med udsolgte koncerter i hele landet, 
nomineringer til P3 Guld, Carl Prisen, Gaffa Awards samt Steppeulven og optrædener på bl.a. Roskilde Festival 
og Smuk Fest har de slået deres navn fast som et af de absolut stærkeste nye navne herhjemme. Barselona har 
senest udgivet albummet ’1 Dag Er Vi 1 Minde’ –et album, som har været under udvikling det seneste år, hvor 
Barselona har sat tålmodighed og grundighed øverst på dagsordenen for netop at have tiden til at gå helt dybt 
ned i processerne, og dermed give plads til den fordybelse, en sådan udvikling kræver. ’1 Dag Er Vi 1 Minde’ er 
derved kulminationen på en rejse, hvor de viser sig som et af Danmarks absolut mest progressive bands. 

Pavillonsalen

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.

Hurra! Jacob Morilds  
20 års jubilæumsforestilling

ung

LØRDAG 27. FEBRUAR KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 200,-/ i døren kr. 230,- 
UNGbillet under 22 år - i forsalg kr. 100,-. Gyldigt ID medbringes. 
Køb hele teaterpakken og få 4 forestillinger for kr. 500,-

Så er der en ny regering...eller er der bare andre ansigter på de samme fejltagelser? Solen skinner og fuglene 
fløjter...ja, men ka’ de egentlig andet? Skal man grine eller græde over Verdens tilstand...og hvis man gør 
begge dele samtidig, er det så kriminelt krænkende - og i så tilfælde; for hvem? Den flere gange Reumert-no-
minerede skuespiller, instruktør, dramatiker med meget mere, Jacob Morild, ta’r atter en gang temperaturen 
på Danmark og danskerne - men er det egentlig noget at råbe HURRA for? - og hvorfor ikke?!
Anmelderne skriver: 
iScene – 5 STJERNER ”Hurra er Jacob Morild i topform!”
Ungt Teaterblod – 5 STJERNER ”Jacob Morild er en af landets største satirikere!”
Morten Buckhøj – 5 STJERNER

Pavillonsalen

LØRDAG 6. MARTS KL. 20.00 
Billetpris: Forsalg kr. 395,-/ i døren kr. 425,- 
Tapas og bobler kl. 18.00 á kr. 195,- 
Koncert inkl. tapas og bobler kr. 590,-

En af landets allerstørste musikalske kapaciteter – Sebastian – kan 
her opleves en af de sjældne gange, hvor han tager hele det store band med og spiller 50års jubilæums-
koncert i Pavillonen. Sebastian har gennem hele karrieren været kendt for at arbejde med landets skarpeste 
musikere - og hans livebands gennem årene har alle været sublime og altid i stand til at finde nye vinkler på 
de mange fantastiske sange. Sådan bliver det også denne gang, hvor publikum kan se frem til at opleve Se-
bastian Band boltre sig i sange som: Når lyset bryder frem -Hvis du tror du er noget -Måske ku’ vi -Du er ikke 
alene -Romeo -Stille før storm -Dejlig indeni -Sommerfuglen -Lille hjertesang -Danser på vulkaner -Vårvise 
-Med dig hele vejen -Hodja fra Pjort -Fuld af nattens stjerner -Rose -Den sidste vals -Nana- og mange flere....

Tapas og bobler kl. 18.00
Start din aften med liflige bobler efterfulgt af Pavillonens populære tapasbuffet med 12 – 14 forskellige slags 
tapas efter kokkens valg inden showet. Pris kr. 195,- 

Centersalen - siddepladser

EKSKLUSTIVT
FÅ BILLETTER TILBAGE

TIRSDAG 9. MARTS KL. 19.30
Billetpris: Forsalg: kr.  220,-/ for medlemmer: kr. 170,-

Her først i marts, hvor vinteren stadig hænger i luften, men hvor 
vintergækker og gule erantis presser sig op gennem jordbunden, 
lukker Randers Kammerorkester foråret ind med musik, der er fuld af optimisme og glæden ved livet.  Det er 
ikke skæbnen og livets kampe, der står på spil i tre værker af Mozart, Beethoven og Süssmayr – det handler 
derimod om musik, der udelukkende er komponeret til fornøjelsen og for nydelsens skyld. 
Publikum kan trygt læne sig tilbage og lade sig forføre af de charmerende, elegante og iørefaldende toner.   

Pavillonsalen 
Arrangør: Grenaa Kunst- & Musikforening

Søndagscafé
Højskolesangbogen v. Jørgen Carlsen

Thomas Warberg - Et storslået menneske

SØNDAG D. 28. FEBRUAR KL. 14.30
Billetpris: Forsalg kr. 170,- / for medlemmer kr. 145,-  
Prisen er inkl. kaffe og kage

Som formand for det udvalg, der har redigeret den nye højskolesangbog, vil 
Jørgen Carlsen løfte sløret for de overvejelser, der ligger til grundt for udvælgelsen af nye højskolesange.  Og 
så vil han naturligvis tage os med på en opdagelsesrejse i den nye højskolesangbog. Han fortæller: ”Det 
fortryllende ved en god højskolesang er, at den skaber nærvær og opmærksomhed ved at fortælle os, at 
virkeligheden ikke er noget, man skal finde sig i. Det gælder, hvad enten vi synger om lyse nætter, om kyndel-
misse, der slår sin knude, eller om at elske den brogede verden. ” 

Jørgen Carlsen var forstander for Testrup Højskole 1986 -2017. Han er medredaktør af Højskolesangbogens 
19. udgave, medlem af Etisk Råd i perioden 2011 -2016 samt en af ”smagsdommerne” på DR K. Under 
højskolesangen denne eftermiddag trakterer han selv klaveret.

Pavillonsalen - caféopstilling 
Arrangør: Grenaa Kunst- & Musikforening

TORSDAG 4. MARTS KL. 19.00
Billetpris: Forsalg kr. 295,- / i døren kr. 325,- 

Glæd dig til en aften hvor knivskarpe og underfundige Thomas Warberg italesætter 
den omsiggribende selvretfærdighed i nyt stand-up show ”Et storslået Menneske”.

Vi lever i en tid hvor følelser og holdninger overtrumfer fakta, og det kan få verden til at se temmelig fiktiv 
ud. Foruroligende, men også hysterisk morsomt, i hvert fald når Thomas Warberg udleverer virkeligheden, 
som han oplever den. Og han har ret! 

Dette er omdrejningspunktet for det nye show, hvor Warberg med eksempler fra hverdagen italesætter den 
omsiggribende selvretfærdighed. Og som i hans tidligere shows, sker det naturligvis i et forrygende mix af 
skarpe oneliners og rablende sjove historier udsat for sønderjysk lune, tempo og eminent timing.

Centersalen - siddepladser
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Girls in Airports 

Malte EbertSøs Fenger 
– Sange fra 4 årtier

Susse Wold – Bevægelse

Hans Theessink og Knud Møller
ung

TORSDAG 25. MARTS KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 200,-/ i døren kr. 235,- 
Stegt flæsk de lux ad libitum kl. 18.00 á kr. 160,-. 
Show inkl. stegt flæsk kr. 360,- 
UNGbillet under 22 år - i forsalg kr. 135,-. Gyldigt ID medbringes. 

Er man til gedigen, velspillet verdensklasseblues, så er man til ”Theessink & Møller.” Hver for sig er de store 
kapaciteter i genren. Sammen er de en feinschmecker-oplevelse, der giver både gåsehud og smil på læben.
Knud Møller anses af mange for at være Danmarks bedste guitarist, hvilket han har bevist gennem sit 
mangeårige makkerskab med Johnny Madsen. Denne aften er han i selskab med blues koryfæet Hans 
Theessink – der skaber en perfekt balance mellem de to både på guitarsiden og vokalsiden.Koncerterne med 
den kompetente blues duo er garneret med højt kvalificerede lækkerier for guitarentusiaster i form af følsomt 
fremførte improvisationer. Repetoiret er sange fra Hans Theessinks fyldige bagkatalog krydret med numre fra 
den traditionelle blues root genre, som duoen mestrer så flot. Fremført med Theessinks dybe, varme baryton 
går det lige i eftertænksomme blueshjerter.

Stegt flæsk kl 18.00
Vi serverer stegt, paneret og røget flæsk med hvide kartofter, persillesovs og rødbeder. Pris kr. 160,- 

Centersalen - siddepladser

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

ung

ung

FREDAG 19. MARTS KL. 20.00 
Billetpris: Forsalg kr. 165,-/  i døren kr. 185,- 
UNGbillet under 22 år - i forsalg kr. 95,-. Gyldigt ID medbringes. 

Vi glæder os til at præsentere lækre, nye sprøde jazztoner fra danske 
Girls in Airports, der er et af landets mest anerkendte jazzbands på internationalt nivaeu. Med i bagagen har 
de fire musikere og komponister deres spritnye album Dive. Og publikum kan godt glæde sig, for bandet har 
atter formået at tænke nyt, idet musikken er skabt ud fra en indre nødvendighed og markerer en frisættelse 
af bandets lyd. Lyduniverset er en videreudvikling af bandets genreløse musik, men bevæger sig mod mere 
udsvævende passager og psykedeliske stemninger. På albummet Dive dykker Girls in Airports ind i sig selv og 
ned i musikken, og de glæder sig til at fremføre de nye numre live i Pavillonen. Som noget nyt er melodierne 
ikke bærende i musikken, men optræder i stedet som kollektive forløb, der afspejler sindets bevægelser 
mellem lys og mørke, liv og død, optimisme og mismod. 

Pavillonsalen - caféopstiling

LØRDAG 20. MARTS KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 150,-/ i døren kr. 170,-

Kom med i Malte Eberts dagligstue. Til en solo koncert med Malte vil du opleve 
sangeren i sin egen lænestol bevæbnet med sin akustiske guitar og med besøg 
fra sin tro væbner; guitaristen Daniel Scheffman. Hør sange som “Loyal”, 
“Rather Be”, “Gravity” og den nye single “Tired”. 

Som Gulddreng har Malte Ebert optrådt på de helt store scener med en gigantisk fanskare. Nu står han på 
egne ben, men stadig med den gode melodi og de velkomponerede sange i fokus.  Det var ikke kun Malte 
Ebert, der skulle vænne sig til den nye virkelighed ved at have lagt Gulddreng i graven. Det skulle hans 
fans også, for med den personlige forvandling forvandlede hans musik sig også. - Det, jeg laver nu, er mere 
musikalsk. Det er for dem, der godt kan lide den type musik, fortæller Malte Ebert. Malte Ebert er udover sin 
musik kendt for sin fortid som Gulddreng og senest optræden til Zulu Comedy Galla med Sofie Linde.

Pavillonsalen - caféopstilling

FREDAG 12. MARTS KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 300,-/ i døren kr. 320,- 
UNGbillet under 22 år - i forsalg kr. 175,-. Gyldigt ID medbringes.  
Showbuffet kl. 18.00 á kr. 140,-  
Koncert inkl. showbuffet kr. 440,- 

Lyden af livets forår, sommer, efterår og vinter samlet i et kartotek af sange fra fire årtier. Søs Fenger kan i 
år fejre sit 40-års jubilæum, og i samme ombæring kommer hun forbi Pavillonen med en palet af aktualitet, 
nostalgi og vellyd. Beherskelse af vokal, sprog og eminent indlevelse er tre essentielle faktorer, som Søs 
Fenger formår at samle folket om, når hun står på en scene. Hun er højaktuel i efterårets Toppen af Poppen 
– All Stars, hvor hun markerer sig ubesværet som en af Danmarks dygtigste vokalister. Glæd dig til en magisk 
aften i det nye år, hvor Søs Fenger samler generationerne ved at føre dig gennem fire musikalske årtier–og 
runder af på toppen, med udsigt til alt, hvad fremtiden bringer.

Showbuffet kl. 18.00
3 slags grøntsagstærter, citrusmarineret kyllingebryst, BBQstegt svinemørbrad, mix salat med dressing, brød og 
smør. Pris kr. 140,-

Centersalen - siddepladser

LØRDAG 13. MARTS KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 180,-/ i døren kr. 200,-

I kølvandet på de hedenske heavyrockere BERSÆRKs tredje album ‘SOL’ 
annoncerer bandet en Danmarkstour i det tidlige forår 2021.

’SOL’ har allerede høstet store anmelderroser og ”Danmarks bedste live band” er gentagne gange blevet udtalt 
om Bersærk. De ti nye sange på ‘SOL’ udspiller sig som altid i BERSÆRKs mytiske univers, hvor fortidens nordiske 
verdensbillede får nyt liv i en nutidig kontekst, alt sammen energisk tilvejebragt af bandets groovende melodiske 
tung-rock og alsidige sangskrivnings-talent. Publikummet er kendt for at komme tilbage efter mere.

Bandets intensitet er bestemt ikke blevet mindre over tid, hver koncert leveres med en tilstedeværelse ud over 
det sædvanlige og med det mest ambitiøse og hårdtslående album til dato i ryggen, er der hermed lagt på bålet 
til en af de helt intense oplevelser med Danmarks næste store tungrock-orkester, BERSÆRK.

Pavillonsalen

BERSÆRK

ONSDAG 24. MARTS KL. 19.00
Billetpris: Forsalg kr. 195,- / i døren kr. 195,-

Susse Wold fortæller: ” På teateret som i livet gælder det om at svare, når ens 
stikord falder. Livet har givet mig mange fristende stikord og jeg har svaret på mange af dem. Om jeg er til et AA 
møde, om jeg optræder med H.C. Andersen for kronprinsen af Japan, eller om jeg ligger på hjerteafdelingen på Ri-
get – eller om jeg går på den røde løber i Cannes til filmfestival. Alle oplevelser har lært mig at se gaven i selv de 
mest umulige situationer. I mit foredrag vil jeg fortælle om alle de farverige oplevelser, jeg har haft i mit livstog.”

Centersalen – unummererede pladser 
Arrangører: FOF Djursland og Norddjurs Provsti.

EKSKLUSIVT
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Freja Kirk

Hugorm - Kom vi flygter

Dizzy Mizz Lizzy

ung

ung

Geo – Søn af en psykopat

FREDAG 9. APRIL KL. 19.00
Billetpris: Forsalg kr. 265,-/ i døren kr. 285,-

Geo tager sin succesfulde podcast Kan Man Tilgive en Psykopat et skridt videre med 
showet Søn af en Psykopat, der er en beretning om Geos forhold til sin psykopatiske 
far. Showet er skrevet med komik, blod og tårer, og på vildeste humoristiske vis 
jonglerer Geo med disse skrøbelige og tabuiserede oplevelser, som tegnede de første 40 år af hans liv.
”Et monster som min far findes derude i så mange afskygninger. Jeg overvandt monsteret i mit liv og lærte 
at spotte en psykopat på den hårde måde. Og nu hvor det hele er på den anden side, fremstår mange af 
oplevelserne som psyko-sjove og er så utrolig befriende at grine af.”
Glæd dig til en aften med grin, galskab, genial timing, intellektuelle betragtninger og absurde indfald. Som 
publikum får du føde til både hjernevindingerne og lattermusklerne, når Geo indtager scenen.

Centersalen - siddepladser

Burhan G. akustisk
LØRDAG 10. APRIL KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 300,- / i døren kr. 330,-

Burhan G genfortolker sine egne hits i fantastiske udgaver, hvor 
sangene kommer til deres ret med Burhans fantastiske stemme helt 
klar…
Med sine storslåede sceneproduktioner, stramt koreograferede optrædener og ultra-velspillende band, er Bur-
han G. kendt for at levere nogle koncerter, der står mål med selv de største internationale artister. Det bliver 
derfor en særlig oplevelse, når Burhan bevæger sig væk fra de vante rammer på sin akustiske turne med kun 
to musikere og én korsanger. Glæd dig til sange som Kalder Mig Hjem, Jeg Vil Have Dig For Mig Selv, Mest 
Ondt, Tættere På Himlen, Jeg’ I Live, Lucy og mange flere. Når man oplever Burhan G live, er man sikker på 
en hitspækket oplevelse, leveret af den talentfulde, charmerende og altid træfsikre top-entertainer.

Centersalen - siddepladser  

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. 

Brunch og musik 
Claus Hassing – akustisk solokoncert

SØNDAG 11. APRIL KL. 11.00
Billetpris inkl. Pavillonens lækre brunch-buffet ad libitum kr. 195,-  
UNGbillet under 22 år - i forsalg kr. 95,-. Gyldigt ID medbringes.

Claus Hassing besidder en af de mest alsidige stemmer i Danmark, og 
ikke to intim-koncerter er ens, da ægte nærvær og indlevelse er hans varemærke. Du oplevede ham måske 
til Pavillonens live på nettet under nedlukningen i foråret 2020? Den begavelse, Claus Hassing rummer som 
musiker og sanger, kommer til udtryk i de forskellige typer af numre, han har på repertoiret, der spænder fra 
Elvis-klassikere og gamle 60’er numre til Bryan Adams og Volbeat, hver gang fortolket personligt og med stor 
respekt for originalerne.

”De sidste 10 år har budt mig meget, både op- og nedture. Jeg har elsket og mistet, faldet og rejst mig op 
igen med troen på, at alt nok skal gå, og turde elske igen... alt imens angsten for at miste står der og kradser 
på bagdøren”, fortæller den nordjyske sanger. Autencitet, varme, et glimt i øjet og ikke mindst en ro, der passer 
godt til en akustisk intimkoncert, er ingredienserne i en solo-koncert med Claus Hassing.

Pavillonens brunch-buffet
Udvalg af brød og rundstykker, smør, hjemmelavede marmelader, skinke, rullepølse, landost fra Mammen, 
fransk brie, sprødstegt bacon, små ristede pølser, røræg, frugtkurv med friske og tørrede frugter, pandekager 
med sirup, æble- og appelsinjuice samt kaffe og te ad libitum.

Pavillonsalen - caféopstilling

LØRDAG 27. MARTS KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 275,- / i døren kr. 295,- 
UNGBILLET - under 22 år i forsalg kr. 200,-. Gyldigt ID medbringes. 

I Pavillonen har vi gjort endnu et musikalsk scoop! Hugorm spiller 
kun en lille stribe koncerter, hvoraf den ene bliver en eksklusiv optræden i Pavillonen med et begrænset antal 
pladser- det bliver stort! Hugorm fik deres gennembrud i 2020 og formåede at starte en livekarriere med alle 
odds imod sig. 
På scenen leverer trioen sikre og bomstærke præstationer med en højenergisk og udadreagerende Simon 
Kvamm i front, der sammen med sine to musikalske legekammerater Árni Bergmann Jóhannsson og Morten 
Gorm har en fantastisk dynamik, når sangene fra debutalbummet Kom Vi Flygter udføres live. Bandet udtaler: 
”Vi har drømt om at udfordre den traditionelle koncert-ramme og iscenesætte en musikalsk fortælling om et 
menneske, der kæmper mod sig selv. Hvordan verden vender og hvad man må på spillesteder til marts, ved vi 
ikke. Men vi ved, at vi er klar på det hele og at vi kommer til at lægge publikum ned, lige meget om de så står 
eller sidder”. Hugorm bryder med formatet, og er dét band, der kommer længst ud over scenekanten for tiden!

Centersalen

TORSDAG 1. APRIL KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 165,-/ i døren kr. 185,- 
UNGbillet under 22 år - i forsalg kr. 85,-. Gyldigt ID medbringes. 
Meld dig ind i klub LYT NYT og få 6 koncerter og  
medlemsfordele for kun kr. 350,-

Freja Kirk er hverken den strømlinede popsangerinde eller den kantede outsider, men de sidste par år har hun 
været på alles læber som et mainsteam undergrundshit. Hendes genrevridende, trapsoulede, r&b-eksperimen-
ter leger med idéen om, hvordan popmusik skal være.
For at fange Freja Kirk må man først og fremmest forstå det: Hver gang hun bliver forsøgt defineret, undviger 
hun. Og det skinner igennem på albummet, “Pussyfied”, der drilsk skifter mellem hårde frigørelsesanthems 
og blide selveksaminerende ballader. ”Det er et album om at turde være sig selv. Et opråb om, at vi er gode 
nok. Det er også et ret lummert album. Jeg håber, at folk får lyst til at kysse til koncerterne og dyrke sex til 
sangene derhjemme,” siger Freja Kirk. Albummet ligger til grund for den koncert i Pavillonen, Freja Kirk og 
hendes superdygtige musikere vil spille til april.

Pavillonsalen - caféopstilling

ONSDAG 7. APRIL KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 520,-/ i døren kr. 550,-

Det bliver en fantastisk og helt unik aften når et af landets største bands 
giver intimkoncert i Pavillonen. De spiller normalt i store arenaer og på 
de helt store festivaler og nu kigger de forbi Pavillonens - i den sammenhæng - intime rammer. Det bliver stort!
Historien om Dizzy Mizz Lizzy er en af de mere fantastiske i den danske rocks historie. Da trioen i 1993 vandt 
DM i Rock – og hermed henviste Kashmir til andenpladsen – kunne de året efter bryste sig af at udgive den 
mest sælgende debutplade nogensinde i Danmark, takket være hits som ”Silverflame”, ”Barbedwired Baby’s 
Dream”, ”Love Is a Loser’s Game”, ”Glory” og ”Waterline”.
I Pavillonen glæder vi os helt vildt til, at Dizzy Mizz Lizzy træder på scenen med lige så meget vildskab og energi 
som i de forgangne årtier, og cementerer deres plads på den øverste rockhylde.

Centersalen - nummererede pladser

EKSKLUSIVT
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A Tribute to Dire Straits - Brothers in Arms

Nothing ’bout Me - En Sting cabaret

15

Mandipira/Lauritsen/Gade/Frost

Lasse og Mathilde med band

Operagalla ”Sangfryd”

Hit med 80’erne

Teaterforestillinger med rabat:
Som noget nyt kan du optjene rabat, når du køber billetter til udvalgte arrangementer.  
Første billet købes til normal pris – herefter udløses rabatten på de næste forestillinger. 

Køb billet til flere forestillinger og få rabat
Rabat ved 2. køb – rabat kr. 50,-

TORSDAG 15. APRIL KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 295,-/ i døren kr. 320,-

Vi tør godt love, at der ikke er tale om at give ”money for nothing”, hvis 
man tager ind og oplever Dire Straits Tribute i Pavillonen. Alle, der elsker 
Mark Knopfler og hans gamle, succesfulde band Dire Straits har noget at se frem til med denne koncert. 
Dire Straits’ World Tour i 1985-1986 endte med tre millioner solgte billetter samtidig med, at fans havde købt 
over 100 millioner plader. Bandets bedst sælgende album, Brother in Arms, var det første album, som solgte 
over en million plader i det dengang nye CD-format. Bandet gik i opløsning i 1995, men deres musik lever 
videre bl.a. igennem denne hyldestkoncert.
A Tribute to Dire Straits har i Sverige spillet for udsolgte huse med deres Brothers in Arms tour. De svenske 
gutter, som står bag, har de sidste seks år været overvældede af en fantastisk respons fra publikum – blandt 
andet under deres besøg i Danmark i 2019. De seks medlemmer har skåret i og finpudset deres show, så 
koncerten bliver deres største og bedste til dato. Glæd dig til numre som ”Sultans of Swing”, ”Walk of Life”, 
“Money for Nothing” og mange flere. Vi byder velkommen til en Dire Straits-fest til den store guldmedalje!

Centersalen

ONSDAG 14. APRIL KL. 19.00
Billetpris: Forsalg kr. 200,-/ i døren kr. 230,- 
Køb hele teaterpakken og få 4 forestillinger for kr. 500,-

Med udgangspunkt i komponisten, tekstforfatteren og musikeren 
Stings sangskat gennem de sidste 40 år, fortælles et utal af historier om kærlighed. Lidenskaben kan være 
altoverskyggende, men uanset hvor tætte man bliver og hvor længe, man er sammen – ved man aldrig helt 
præcist, hvad der foregår i éns bedre halvdels indre.
Dette gør sig gældende i alle kærlighedsforhold fra dér, hvor beslægtede sjæle smelter sammen, til dér, hvor 
modsætninger mødes – om det være sig fra den første forelskelse til det par, der har haft en menneskealder 
sammen. Derfor er kærligheden, midt i al lyksaligheden, også en kamp med ufatteligt mange nederlag. Og 
til tider bliver kærligheden forplumret og bliver til et had, der kan overskygge det hele. Stings omfattende 
sangproduktion tager hele kærlighedens spektrum under lup og tilsætter hvert aspekt rammende sange og 
melodier.

Centersalen - siddepladser  

LØRDAG 17. APRIL KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 195,-/ i døren kr. 220,-

Det er en stor fornøjelse at kunne præsentere Lasse & Mathilde, som 
er aktuelle med et nyt album ’Hvem drømmer hvem?’ og et helt nyt band; eller rettere et ALL STAR hold med 
tre musikalske legender: Alex Riel, Wili Jønsson og Ole Fick, der har spillet med Gasolin, Savage Rose, 
Burning Red Ivanhoe, Sebastian med flere. Et hold af musikere fra øverste hylde, som det er uvist, om de 
nogensinde samles igen. Tre af sangene er skrevet i samarbejde med endnu en legende: mesterproduceren 
Daniel Lanois, der normalt omgiver sig med navne som Neil Young, U2, Emmylou Harris, Bob Dylan og Peter 
Gabriel. Lasse & Mathildes første singleudspil ’Den Halve Vind’ fra ’Hvem drømmer hvem?’ tegner lyden af et 
kommende mesterværk. 
Som Mads Kornum fra 33 Plus skrev i en anmeldelse efter at have hørt en koncert med bandet: “Man fristes 
til at bruge ordet verdensklasse og det er næppe for meget at drømme om det bedste Lasse & Mathilde 
album i et par årtier eller tre !!” 

Centersalen

FREDAG 16. APRIL KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 165,-/ i døren kr. 185,-

Denne koncert er en lækkerbidsken for både jazz-og bluesfans, 
med alt fra swingende jazz over smukke ballader til svedig blues og 
funkmusik. Alt udført på et højt professionelt niveau og med stor spilleglæde!
I front er sangerinden Miriam Mandipira, der de senere år været et kærkomment indslag på den danske 
jazz-og bluesscene. Kjeld Lauritsen spiller på det store Hammondorgel med roterende lesliehøjttaler og 
fodpedaler. Han udnytter ofte instrumentet i legesyge improvisationer. Guitaristen Per Gade har i mange 
år været ankermand i de mange Hammond-projekter fra Kjeld Lauritsens hånd. Per Gade er en af de mest 
efterspurgte danske guitarister og er bl.a. guitarist i Radioens Big Band. Trioen kompletteres nu af Søren Frost 
bag trommerne, der efter mange år med SP/Just/Frost og DR-bigband vil fyre op under Hammondorglet med 
sine fede grooves. Med Miriam Mandipira og bandet venter en oplevelse i verdensklasse!

Pavillonsalen - caféopstilling

TORSDAG 15. APRIL KL. 19.00
Billetpris: Forsalg kr.: 170,-/ for medlemmer: kr. 145,-

Velkommen til Operagalla – en aften i de store følelsers vold! 
”Sangfryd” er en forening skabt af de klassiske sangstuderende 
ved Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus, og foreningens formål er at fremme kendskabet til den klassiske 
sang og musik. Repertoiret vil denne aften bestå af kendte og elskede operaklassikere. Numrene vil blive 
introduceret af sangerne selv. 

Pavillonsalen - caféopstilling 
Arrangør: Grenaa kunst og musikforening

FREDAG 23. APRIL KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 225,-/ i døren kr. 250,- 
UNGbillet under 22 år - i forsalg kr. 75,- Gyldigt ID medbringes.  
Pavillonens store 80’er buffet kl. 18.00 kr. 195,- 
Billet inkl. 80’er buffet kr. 420.-

Der bliver igen mulighed for en lækker menu før koncerten, så du er i den rette stemning og afterparty 
bagefter til at slutte helt rigtigt af ... 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.
Hit med 80’erne spiller alle de sange, der betød så meget for så mange. Dengang. Og stadig gør det i dag.
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. 
Hit med 80’erne er: Annette Søgaard, vokal / kor - Ole Hansen, vokal / kor / akk. guitar - Marianne 
Lewandowski, kor / vokal / percussion - Brian Bannerholt, guitar - Steffen Hansen, keyboards
Jakob Pagaard, bas / kor - Kurt Nielsen, trommer

Stor 80’er buffet kl. 18.00 
Start aftenen men en klassisk 80’er menu så du er i den rigtige stemning og bunden er lagt til en stor og 
nostalgisk aften - se menuen på www.pavillonen.dk

Centersalen 
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Uffe Holm #StayTheFuckHome

Foredrag
Sanne Salomonsen 
- Brudstykker fra mit liv

Foredrag
Leonora Christina Skov 
- Salonaften med lydspor

Eldorado Afterparty

Kultur Akademiets  
Afslutningsshow

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

FREDAG 23. 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 var 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

TIRSDAG 27. APRIL KL. 19.00
Billetpris: Forsalg kr. 200,-/ i døren kr. 220,-

Helt eksklusivt kommer Sanne Salomonsen til Pavillonen og afholder et emi-
nent foredrag, hvor hun selv – live på scenen - fortæller om sit fantastiske 
liv. Det er ikke sket før, så dette er en helt speciel mulighed for at opleve en 
helt unik kunstner fortælle om sit begivenhedsrige liv – live på scenen. 

Som regel står hun i spidsen for sit band eller er en del af et hold, men i foredraget her er hun solo. Ene 
kvinde på scenen. Det bliver intimt og nærværende; også som en reaktion på de mange Corona-restriktioner, 
der har været med til, at hun nu udtaler: ”Jeg tror, det er sundt at åbne sig i en tid, hvor vi bliver bedt om at 
lukke ned og forskanse os. Vi skal holde afstand, ja, men vi kan godt komme tættere på hinanden, og derfor 
glæder jeg mig til at møde mit publikum på en helt anden måde.”

Centersalen – siddepladser

ONSDAG 5. MAJ KL. 19.00
Billetpris: Forsalg kr. 195,-/ i døren kr. 220,-

Glæd dig til en unik aften i selskab med tre stærke og talentfulde kvinder 
med forfatter Leonora Christina Skov i spidsen. I april 2021 udkommer 
“Hvis vi ikke taler om det”, Leonora Christina Skovs længe ventede 
fortsættelse til den prisbelønnede erindringsbog, ”Den, der lever stille.” Kort efter udkommer sangerinden 
og komponisten Kristina Holgersens nye album, der byder på et tekst- og musikunivers baseret på ord og 
stemninger i de to bøger, akkompagneret af Line Felding på cello og andre instrumenter.

De tre kvinder inviterer til en aften, hvor Leonora fortæller om skriveprocessen med “Hvis vi ikke taler om 
det” og bl.a. læser op fra de steder i de to bøger, der har inspireret Kristinas lydspor. Sammen åbner de op 
for, hvordan det er at arbejde som musiker og romanforfatter i et samlet udtryk og lukker publikum helt ind i 
hjertet af det kunstneriske samarbejde.

Centersalen – nummererede pladser

TORSDAG 6. MAJ KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 295,-/ i døren kr. 320,-

Hvordan klarer man at gå op og ned ad sin kone og sine børn, mens man 
som ordblind prøver at holde disciplinen i hjemmeskolen? Hvad sker der, 
når man opdager hvor røvirriterende ens kone kan være? Hvor tit behøver man egentlig at gå i bad, og hvor 
køber man de bedste joggingbukser? Sådan lød spørgsmålene fra Uffe Holm, da pandemien ramte Danmark 
og vores verden med ét blev vendt på hovedet. Han startede med at sende sig selv direkte fra skiferie i Ischgl 
til karantæne i et sommerhus i Nordjylland. Der blev testet mange ting af - kan man danse ballondans alene, 
kan man slå sig selv i sten, saks, papir, og hvem mon vinder, hvis man lægger arm med sig selv?

Det var også i de to uger, Uffe fik idéen til sit nye hysterisk morsomme og tankevækkende onemanshow, 
#StayTheFuckHome.

Centersalen - siddepladser

FREDAG 7. MAJ KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 295,- / i døren kr. 330,- 
Tapas og bobler kl. 18.00 kr. 195,- 
Koncert inkl. tapas og bobler kr. 490,-

For første gang nogen sinde vil den danske sanger og komponist stille skarpt på sine populære plader med 
musik til Tove Ditlevsen, ’Kvindesind’ fra 1978 og ’Barndommens gade’ fra 1986.
”Jeg har ikke tidligere spillet koncerter med fokus på de to plader, så jeg glæder mig meget til at genbesøge 
sangene, som jeg skrev, da jeg var ganske ung i 1970’erne,” fortæller Anne Linnet, som i dag er lige så glad 
for Tove Ditlevsens tekster som dengang, da de er ”tidløse”, som hun siger: ”De kan tages op når som helst, 
og derfor er jeg ikke overrasket over, at hun stadig læses flittigt, også af de unge generationer.”
Anne Linnet vil også forkæle publikum med nogle særligt udvalgte numre fra sit store og imponerende 
flotte katalog af sange fra mere end 45 år i dansk musik. Der er lagt op til en enestående koncert med en af 
landets helt store legender.

Tapas og bobler kl. 18.00 
Start din aften med liflige bobler efterfulgt af Pavillonens populære tapasbuffet med 12 – 14 forskellige slags 
tapas efter kokkens valg inden showet. Pris kr. 195,-

Centersalen - siddepladser

SØNDAG 9. MAJ KL. 15.30 -17.00
Billetpris: Fri entre

Kulturskolen Norddjurs præsenterer Kulturakademiets afslutningsshow
Kulturskolens talentlinje hedder Kulturakademiet og er et tilbud til talentfulde unge, der gerne vil arbejde 
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, der bestemt er en oplevelse værd.

Anne Linnet - Kvindesind
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Pavillonens køkken præsenterer

Unikke Pavillonen minder

19

 Teaterabonnement – sæson 20/21
Kom til forestillinger i Pavillonen på abonnement. 4 forestillinger for  
i alt kun kr. 500,-. Vi har sammensat en teatersæson med 4 flotte forestillinger  
at glæde sig til med en stribe af respekterede og kendte skuespillere. 

Køb abonnement til sæson 20/21 – og det eneste du skal gøre er, at sætte kryds i kalende-
ren. Køber du abonnement til hele sæsonen opnår du rabat på over 300,- 

Som noget nyt kan du optjene rabat, når du køber billetter til udvalgte arrangementer.  
Første billet købes til normal pris – herefter udløses rabatten på de næste forestillinger.

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. 

23. februar
NABOKRIG

kr 200,- 14. april

NOTHING 
'BOUT ME

kr200,-14. november

CLOSE TO YOU: 
MUSIKTEATER 
OM CARPENTERS

kr 250,-

Foredrag
Niels Krøjgaard 
- Findes der mere mellem himmel og jord?

Kunstudstilling
Else Ploug Isaksen 

TIRSDAG 11. MAJ KL. 19.00
Billetpris: kr. 279,- til 329,-

Er det muligt at læse tanker? Findes der spøgelser? Kan fremtiden forud-
siges? Har du nogensinde haft en oplevelse du ikke forstod, og kommet til 
konklusionen: ”Det må være overnaturligt”.  “Jeg kan læse tanker, få andre til at gøre noget jeg har tænkt. 
Igangsætte overnaturlige hændelser ved tankens kraft – udført lige foran øjnene af dig. Alt på en yderst 
overbevisende måde – så overbevisende, at du tror! Men jeg er ikke er clairvoyant – men tryllekunstner. Jeg 
har ingen overnaturlige evner – blot kendskab til manipulation,” fortæller Niels Krøjgaard. 

Niels Krøjgaard er psykologisk entertainer, en slags moderne Sherlock Holmes, der aflæser og koder de signa-
ler vi mennesker udsender i vores vores kropssprog, blik og ansigtsmimik. Hans evner indenfor at gennem-
skue troværdighed og bedrag har gjort ham til samarbejdspartner for bl.a. Rigspolitiet, PET og Politiskolen, 
ligesom han har afviklet foredrag og workshops i en lang række virksomheder og organisationer i Danmark 
og udlandet.

Centersalen - siddepladser

FERNISERING ONSDAG 12. MAJ KL. 17.00
Udstillingen kan ses til og med onsdag 23. juni 
Fri entré – inkl. 1 glas vin

Else Ploug Isaksen arbejder med maleri, tegning, fotografi og video, hvor hun bearbejder og undersøger frag-
menter og udsnit af virkeligheden. Dagligdagsting og -tilstande optræder på nye måder og giver beskueren 
fornemmelsen af noget velkendt – og alligevel ukendt. Hun arbejder med en form for ’opgradering’ af det 
daglige og med at genopdage tilsyneladende let oversete fællesmenneskelige begivenheder fra hverdagen, at 
opsnuse underfundige historier og generere nye fortællinger. Værkerne er ofte af installatorisk karakter. 

Hendes billedkunstneriske praksis er desuden kendetegnet ved, at hun samtidig med egne værker samarbej-
der med andre kunstnere om fælles værker. 

Foyeren 
Arrangør: Grenaa Kunst- og Musikforening

27. februar

HURRA! 
JACOB MORILDS  
20 ÅRS JUBILÆUMS- 
FORESTILLING

kr 200,-

Foto: Johnny Fravn Foto: Johnny Fravn Foto: Johnny Fravn Foto: Johnny Fravn

AFHOLDT
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Dorthe Gerlach
ONSDAG 12. MAJ KL. 20.00 (Dagen før Kr. Himmelfartsdag)
Billetpris: Forsalg kr. 295,-/ i døren kr. 320,- 
UNGbillet under 22 år - i forsalg kr. 200,-. Gyldigt ID medbringes. 
Pavillontallerken med bobler kl. 18.00 kr. 175,- 
Koncert inkl. pavillontallerken og bobler kr. 470,-

En af landets bedste og mest charmerende sangerinder Dorthe Gerlach er et tungt navn på live-scenen. Som 
den ene halvdel af duoen Hush, har hun turneret i mere end 10 år i ind- og udland. Ud over egne koncerter 
har Hush bl.a. turneret med, og supporteret Jamie Cullum, Turin Brakes og John Mayer. Nu får publikum 
chancen for at komme tættere på sangerinden, i en akustisk og intim udgave, hvor hun synger sange fra sit 
debutalbum NATLYS. Så kom og mød en sjældent nærværende sangerinde, der viser alle facetter af sig selv: 
Fra den karismatiske sangerinde med den unikke klang, over den jordbundne og underholdende historiefor-
tæller der ikke er bange for at give noget af sig selv - til den energiske performer, der fra start til slut er det 
naturlige midtpunkt i koncerten.

Pavillontallerken og bobler kl. 18.00
Kom i stemning med at glas liflige bobler og en Pavillontallerken med blinis m/ røget laks og creme fraiche, 
kyllingespyd med grønne asparges vendt i balsamico, perlebygsalat, tyndsteg og marinerede kartofler, brød 
og smør samt chokoladebaileykage med hvid chokoladecreme. Pris: kr. 175,-

Centersalen - siddepladser

ung



Stille Støj - Sangenes aften 

Dominik Stepinski

Hayseed Dixie 

2120

ung

ung

JÆRV

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. 

Teaterforestillinger med rabat:
Som noget nyt kan du optjene rabat, når du køber billetter til udvalgte arrangementer.  
Første billet købes til normal pris – herefter udløses rabatten på de næste forestillinger. 

Køb billet til flere forestillinger og få rabat
Rabat ved 2. køb – rabat kr. 50,-

Unikke Pavillonen minder

Foto: RH Billeder Foto: RH Billeder Foto: RH Billeder Foto: Henriette Wybrandt

LØRDAG 12. JUNI KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 125,-/ i døren kr. 150,- 
UNGbillet under 22 år - i forsalg kr. 75,-. Gyldigt ID medbringes. 
Meld dig ind i klub LYT NYT og få 6 koncerter og  
medlemsfordele for kun kr. 350,-

Kunstnerne Rasmus Benner, Amanda Bøg, Rasmus Nelausen og Oscar Mukherjee er fire spændende nye 
sangskrivere med hver deres klare musikalske retning og kæmpe talent.

I denne fælles koncert trækker de tråde til den amerikanske sangskrivercirkel tradition, hvor artisterne skiftes 
til at spille et af deres egne numre med opbakning fra de andre, så alle sange får et løft. Det er altså ikke 4 
enkelte koncerter, men en samlet oplevelse med de 4 sangskrivere, der alle er på scenen på samme tid og 
mixer sig ind på hinandens sange. En unik og ny form for oplevelse. De har alle noget på hjerte og historier 
der skal ud gennem sangene. 

Det bliver en aften, hvor man kommer helt tæt på sangene og artisterne bag og hvor omdrejningspunktet for 
aftenen er sammenhold, gode historier og store talenter. En intimkoncert lidt ud over det sædvanlige.

Pavillonsalen - caféopstilling

SØNDAG 6. JUNI KL. 19.00
Billetpris: Forsalgt kr. 125,-/ i døren kr. 145,- 
UNGbillet under 22 år - i forsalg kr. 65,-. Gyldigt ID medbringes.

Vi ser frem til at byde velkommen til den anerkendte koncertpianist Domi-
nik Stepinski, og vi glæder os meget til at opleve flygel-ekvilibristen folde 
sine talenter ud på tangenterne med både klassiske og moderne værker. 

Dominik Stepinski er født i 1990 og påbegyndte sin musikuddannelse som 6-årig, bl.a. som elev hos prof. 
Bronisława Kawalla, Janusz Olejniczak og prof. Wojciech Switała.

I 2014 opnåede han sin mastergrad som pianist fra musikakademiet i Łódz  i Polen, hvor han studerede 
under prof. Cezary Sanecki. 

Dominik Stepinski har deltaget i en lang række mesterklasser, bl.a. med prof. Piotr Paleczny, Philippe Giu-
siano, Stanislav Pochekin og Michiko Kasuya-Ohno som dirigenter. Denne aften vil han spille værker af bl.a.  
Beethoven, Schubert, Debussy, Paderewski med flere. 

Pavillonsalen 

LØRDAG 22. MAJ KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 185,-/ i døren kr. 225,- 
UNGbillet under 22 år - i forsalg kr. 75,-. Gyldigt ID medbringes.

De ubestridte mestre af rockgrass-genren – Hayseed Dixie – kommer nu forbi 
Pavillonen! Med mere end 19 års musikalsk ægteskab, 15 albums – bestå-
ende af både originale sange og genfortolkninger – og flere end 1.500 live-shows har Hayseed Dixie udviklet 
sig til en musikalsk kraft, som nogle elsker passioneret, andre hader inderligt og langt de fleste aldrig har 
hørt om.

Det hele startede med A Hillbilly Tribute to AC/DC i 2001, hvor bluegrass-udgaver af de store klassiske 
AC/DC-sange slog igennem – specielt i USA. Her lå de i en lang periode i toppen af diverse hitlister, og i 
årene efter udkom flere albums, hvor bandet fusionerede bluegrass og bl.a. sange fra Aerosmith, Queen, 
Motörhead, Led Zeppelin, Black Sabbath, Van Halen og Jack White. Fænomenet ’rockgrass’ havde således set 
dagens lys – eller rettere sprængt lydmuren.

Når bandet i 2021 drager på en eksklusiv mini danmarksturne er det med deres 16. og helt nye album 
’Grassed From The Past´ i tourbussen.

Pavillonsalen

LØRDAG 15. MAJ KL. 20.00
Billetpris: Forsalg kr. 145,-/ i døren kr. 165,- 
UNGbillet under 22 år - i forsalg kr. 75,-. Gyldigt ID medbringes. 
Kylling i karry ad libitum kl. 18.30 á kr. 70,- 
Koncert inkl. kylling i karry kr. 215,-  
Meld dig ind i klub LYT NYT og få 6 koncerter og  
medlemsfordele for kun kr. 350,-

JÆRV er en duo, der skriver ørehængende, dansksprogede sange. Personlige, maleriske historier får 
brændstof af kraftfulde produktioner i spændingsfeltet mellem new wave og electronica. Med dette afsæt 
går sangerinde Amanda Glindvad og producer Mathias Pedersen Smidt efter at sætte et nyt aftryk i den 
dansksprogede poptradition, hvilket duoens intense koncerter bevidner.

Jærv vil gerne vise, at popmusik kan være mere, der må godt stikke noget under. Det er både aggressionerne, 
som det er det skønne. De to ting fremhæver hinanden. Forstærker hinanden. Jærv har ry for at være et med-
rivende livenavn, hvor sangene bliver fremført i et mere råt og ublu format, hvilket sker sammen med nogle af 
duoens allerbedste venner: Malte Aarup-Sørensen, Cecilie Dyrberg og Andreas Campbell. Duoen har desuden 
optrådt med singlen Stille Hjerte fra deres EP Smuk & Ond til DRs Kronprinsparrets Priser 2017 og glæder sig 
nu til at spille i Pavillonens intime rammer. 

Kylling i karry ad libitum kl. 18.30
Start din aften i hyggeligt selskab og spis med klub LYT NYT. Vi serverer Pavillonens ”Kylling i karry” med ris 
og mangochutney. Pris: 70 kr. 

Pavillonsalen - caféopstilling
ung

ung



 

Hold fest i kulturelle omgivelser…

6 koncerter for kr. 300,-

... og meget mere er på vej

Murerfirma
Rasmus
Jakobsen 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 2008KULTURSPONSOR 2008

Guldsponsor 2021

KULTURSPONSOR 2008KULTURSPONSOR 2008

Sølvsponsor 2021

Hovedsponsor 2021

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
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GLÆD DIG OGSÅ TIL EFTERÅRET 2021

  3 x 4 cm. 400 stk.
20 x 16 cm. 12 stk.

3. september
LIVE STRINGS

7. oktober

MEN’S ROOM  
MEGAMEN

BRYAN ADAMS 
TRIBUTE
18. september

JOHNNY MADSEN 
AKUSTISK
15. oktober

SANNE SØNDERGAARD 
”SELVSÆR”
25. september

MARK LE FEVRE 
”HELDIG”
27.oktober

90’ER FEST
3. december

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 imødekomme lige netop dine ønsker, så 
din fest bliver lige, som du drømmer om. Køkkenet i Pavillonen er alsidigt og kan sammensætte forskellige 
menuer ud fra tanken om, at vores gæster altid skal have en udsøgt og kulinarisk oplevelse med hjem. Vores 
team sørger for, at alle detaljer omkring festen klapper ned til mindste detalje, så du kan slappe af og nyde 
arrangementet sammen med dine gæster. 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 har gode erfaringer med at lave skræddersyede løsninger til firmaer af forskellig art og størrelse. Vi kan 
f.eks. lave en pakke, som starter med en lækker menu og slutter med et skønt show eller koncert og rundes 
af med en drink. Vi kan også lave et arrangement helt ud fra jeres idéer i egne lokaler, vi samarbejder gerne 
om at få ført jeres unikke tanker ført ud i livet. Kontakt os gerne, så vi i fællesskab kan finde den helt rigtige 
løsning til netop jeres arrangement.

7. + 8. januar
DYLAN TRIBUTE

TELEFON TIL AFDØDE
DAN TURÉLL + HALFDAN E
16. september
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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

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.

Spis i Pavillonen
Den levende kultur er en social begivenhed, hvor nærværet og nuet er i centrum. Vi vil gerne tilbyde vores 
gæster at starte den kulturelle aften lidt tidligere i Pavillonen med et godt, veltilberedt måltid. Så bliver 
bunden ubesværet lagt til en skøn aften, og du kan bruge tiden, du ellers skulle bruge på madlavning, på 
at komme i god stemning med andre kulturnydere og gode venner før dit arrangement starter. Køkkenet er 
alsidigt og tilbyder alt fra hverdagsretter á la chili con carne eller kylling i karry, over stegt flæsk de lux ad 
libitum, til den store, luksuriøse buffet eller eksempelvis tapas & bobler. Vi har gjort os umage med både at 
udvælge både retterne og den levende kultur, og så vi kan invitere dig og dine til en helstøbt aften af forkæ-
lelse – både til hjernen, hjertet og maven. 

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.

       UNGbillet under 22 år
I Pavillonen vil vi gerne give unge og studerende muligheden for at få store kulturelle oplevelser, der er til 
at betale på en SU.  Vi har derfor udvalgt en række arrangementer, hvor et antal af billetterne sælges som 
UNGbilletter med en klækkelig rabat. Den lavere pris opnås kun i forsalg og kan kun benyttes af unge under 
22 år, studerende eller lærlinge. Husk at medbringe gyldigt ID på aftenen. I foråret har du f.eks. mulighed 
for at opleve følgende koncerter og teaterstykker til reduceret pris: Ida Corr, Dopha, Hjalte Ross, Barselona, 
Nabokrig, Søs Fenger, Hugorm, Theessink & Møller, Dorthe Gerlach med flere. 

ung


