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Rikke Thomsen · Goss · Patina · Jacob Taarnhøj · Thessink & Møller · Abekejser ·  
Brimheim · Niarn · Sorten Muld · Freja Kirk ·Bremer McCoy · Thomas Buttenschøn ·  
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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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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 koncerter. 

I klubben ser vi bekendtskaberne vokse og et fællesskab spi-
re 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. 

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.

Håb, glæde, drømme og oplevelser er på vej tilbage. Mødet 
med andre og det at samles omkring kultur er på vej tilba-
ge - Pavillonen er på vej tilbage! Vi må åbne igen, og det er 
vi utroligt glade for – det bliver en fest! Noget af det kultur, 
kan er at bringe os sammen, starte samtaler, lade os inspirere, 
lade drømmene flyve, lade os være nysgerrige og bringe os i 
stemning. Alt dette er noget af det, der skal få os alle tilbage 
til noget mere normalt igen – og dét kan den levende kultur. 
Det er på mange måder et meget specielt og vildt år vi netop 
er trådt ud af. Det startede med nedlukning og sluttede så igen 
af med nedlukning. Men på trods af de mange udfordringer 
og restriktioner, vi har mødt undervejs, er det lykkedes os i 
Pavillonen at præsentere en fantastisk masse oplevelser. Vi har 
bl.a. haft over 350 optrædende forbi, haft arrangementer på 
over 25 forskellige steder, præsenteret musik i 21 baghaver 
på Djursland, og i alt har vi gennemført langt mere end 150 
arrangementer i forskellige genrer. Vi er også lykkedes med at 
bringe nye tiltag på banen i forhaven ved Pavillonen, koncerter 
på nye lokationer, og ikke mindst ”Pavillonen på græs” som 
allerede i 2022 får en version 2.0 med Malurt og Magtens 
korridorer. Vi har også fået startet en frivillig-stab, der stille og 

roligt vokser sig større. Har du lyst til at blive en del af vores 
frivillig team, og være med til at få det hele til at spille og lære 
lidt om kulturbranchen, er du velkommen til at kontakte os.
Herfra skal også lyde en stor tak til de skønne medarbejdere 
og frivillige i Pavillonen, der blot har taget handsken op når 
det gjaldt – med alle de udfordringer, det har medbragt – det 
er på alle måder godt gået. Og så må vi bare konstatere, at vi 
har det allerbedste publikum - 1000 tak for stemningen og op-
bakningen. Pavillonen har i 2022 også en markant fødselsdag. 
Pavillonen blev bygget i 1902 og fylder dermed 120 år i år. 
Stedet har overlevet 1. verdenskrig, 2. verdenskrig, kartoffel-
kur, bilfrie søndage og meget andet, og nu er vi på vej tilbage 
med et funklende og ambitiøst forårsprogram, som du sidder 
med i hånden. Der er både de store kendte artister, men også 
en masse mindre kendte perler, hvor de helt store oplevelser 
er gemt i det, du måske ikke kendte helt så godt i forvejen. 
Anbefalingen herfra er klart at være nysgerrig på det nye og 
søge det – der er store oplevelser gemt her. Vi glæder os til 
igen at samle folk og styrke fællesskabet gennem oplevelser, 
vi har sammen. Der er rigtig meget at glæde sig til i pavillonen 
og vi glæder os rigtig meget til at se dig igen. 

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

2. april
PHILIP

3. marts
RASMUS HAGEN 

11. februar
REBECCA LOU 

10. juni
DEN SYVENDE SØN 

6. maj

THE MUKHERJEE 
DEVELOPMENT 

13. april
BRIMHEIM

LY T  N Y T
LY T  N Y T

LY T  N Y T
LY T  N Y T

LY T  N Y T

LY T  N Y T

kr 125,-

kr 150,-

kr 150,-

kr 140,-

kr 150,-

kr 160,-

GOSS
12. marts

BONUS

kr 160,-
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Simon Talbot - Optur

Kunstudstilling  
Grenaa Kunst- og Musikforenings 
generalforsamlingsudstilling 
Udstillingen kan ses i Pavillonens åbningstid fra 24/1 t.om. 12/2

Grenaa Kunst- og Musikforening har en vision om at gøre kunst og musik 
synlig og tilgængelig for flest mulige i alle aldersklasser, og foreningen 
arrangerer 10 årlige kunstudstillinger i Grenaa, heraf  fire i Pavillonen. Udstillingerne har forskellige udtryk, 
eksempelvis: Foto, skulptur, tekstil, installationer, video, kunsthåndværk, og ved disse udstillinger køber 
foreningen ét eller flere værker, og fra 24. januar og frem til foreningens generalforsamling 12. februar kan 
de indkøbte værker, kunstforeningen har erhvervet sig i løbet af året, ses udstillet i Pavillonen. Ved generalfor-
samlingen er der lodtrækning og auktion om den indkøbte kunst. Grenaa Kunst- og Musikforening er en 
forening for alle kunst- og musikinteresserede, og til marts 2022 fylder foreningen 75 år, hvilket fejres med 
en jubilæumskoncert med Michala Petri og Lars Hannibal i Pavillonen 11. marts.

Foyeren – Fri entré

Karmen + Abekejser + Horns  
- Vinterjazz 2022

FREDAG D. 4. FEBRUAR KL. 19.00
Billetpris: kr. 290,-

Træt af nedtur? Gør dig klar til at få en kæmpe optur med en af danskernes 
favoritkomikere – Simon Talbot er nemlig klar til at indtage Pavillonen med sit nye 
show Optur, hvor skal der grines og være god stemning. Talbot vil i vanlig stil for-
vandle tematikker fra eget liv, såsom hårtab, sociale medier, katte, gaming, næsehår, danske love, kontrasten 
i opvæksten med en Jehovas Vidner mor og irsk gadedrengs far, livet som gift mand, kvinders alt for varme 
bade, og meget meget mere, til jokes, vi alle sammen kan grine af. For Simon har under corona-nedlukningen 
haft stressreaktioner, brugt for meget tid på sociale medier, set (alt) for meget Tiger King og erhvervet sig en 
sukkerafhængighed, hvilket han omdanner til et helt nyt dansksproget comedyshow – Optur! Forvent dig en 
glad aften med mavekrampende grin og Simons karismatiske energi, når han underholder i Centersalen en 
mørk februar-aften. 

Centersalen - Siddepladser

LØRDAG D. 5. FEBRUAR KL. 20.00 
Billetpris: kr. 150,- 
UNGBILLET - under 22 år kr. 95,-. Gyldigt ID medbringes.

En sublim og legesyg jazzsanger, en svedig jazztronica kvartet og 3 blæsere = En ny konstellation på den 
danske jazzscene. Jazzprojektet Karmen + Abekejser + Horns er et musikalsk samarbejde, som opstod i 2020 
mellem sanger og komponist Karmen Rõivassepp og Jazz I Trekanten, hvor Karmen tog imod udfordringen at 
komponere og arrangere musik til jazz-tronica bandet Abekejser - med sig selv som vokalist. Jazzprojektet er 
desuden styrket med 3 eminente blæsere, der til dagligt spiller i Aarhus Jazzorchestra, som har ry for at være 
et af de vigtigste bigbands i Skandinavien, og som består af nogle af de bedste ekvilibrister på den danske 
jazzscene.

Uropførelsen af koncerten blev en stor kunstnerisk succes og fik stor gennemslagskraft som en virtuel corona 
koncert, og derfor er det nu oplagt at få koncerten ud til et endnu større live publikum under Vinterjazz 2022.

Pavillonsalen – Caféopstilling

ung

UDSOLGT
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Bremer/McCoy 

Rebecca Lou 
FREDAG D. 11. FEBRUAR KL. 20.00
Billetpris: kr. 150,-  
UNGBILLET - under 22 år kr. 75,-. Gyldigt ID medbringes. 
Meld dig ind i klub LYT NYT og få 6 koncerter og  
medlemsfordele for kun kr. 350,-

Rebecca Lou formår på helt sublim vis at forene popmusikkens iørefaldende kækhed med rockens vildskab. 
Sikre sange som ”Lovestick” og ”No surrender” er numre der måske allerede har været forbi din radiokanal. 
Rebecca Lou har potentiale til udlandet og kredser om en international lyd, der til tider refererer til popmusik-
kens glade 80ere med både det lyse og lette og det mørke og dystre. Rebecca kan både lave smadret punk, 
med alt hvad det indebærer af læderjakker og dommedagsguitar, men hun er også leveringsdygtig på vemo-
dige akkorder, melodier og tekster, der sætter sig fast i din hjerne, som den mest insisterende popsang. Siden 
debut-ep’en Skeletons fra 2018 har Rebecca Lou haft singler i rotation på både P3 & P6 imens projektet 
har turneret i Danmark, Tyskland, Østrig og England og blandt andet optrådt på Roskilde Festival (DK), SPOT 
Festival (DK), Reeperbahn Festival (DE), Waves Vienna (AT), til Livebeatet på P6 Beat og Gaffaprisen 2020.

Pavillonsalen

ung

ung

TORSDAG D. 10. FEBRUAR KL. 20.00
Billetpris: kr. 195,-  
UNGBILLET - under 22 år kr. 100,-. Gyldigt ID medbringes.

Vi glæder os til at byde velkommen til en af Danmarks hotteste og 
anmelderroste duoer i Pavillonen. Væbnet med klaver og kontrabas 
har Bremer/McCoy formået at give genklang både herhjemme og 
i udlandet. Deres musik befinder sig et sted midt imellem den minimalistiske, moderne form for loungejazz 
og den mere drømmende, neoklassiske musik er eminent, og er på én gang enkel og dybt nuanceret i melodi 
og klangflade. Selv siger de, at de med deres musik ”søger stilheden i en støjende tid”, og de beskriver 
deres numre som ”hellige rum” eller ”meditationer”. Bremer/McCoy er et stærkt fællesskab med en særlig, 
gensidig forståelse –en anmelderrost konstellation, der skal opleves live!

Pavillonsalen – Caféopstilling

TIRSDAG D. 8. FEBRUAR KL. 13.00
Billetpris: kr. 170,- (gælder for 2 personer) 
Plus 1 handler om fællesskab og samvær  
- 1 billet gælder for 2 personer, så du kan tage en ven, bekendt eller nabo med til koncert.

Alexander Kraglund og Jeppe Holst deler en fælles passion for den brasilianske musik og har, siden de starte-
de Violí Violã tilbage i 2014, samarbejdet med en lang række prominente brasilianske artister. I 2016 udgav 
Violí Violã det anmelderroste debutalbum ”É Luxo Só” i selskab med sangerinden Thaís Motta fra Rio de 
Janeiro og den nu afdøde perkussionist og trommeslager Afonso Corrêa. Siden har man kunnet nyde tonerne 
af Violí Violã på DR P2 og P8 Jazz. I denne koncertrække har duoen inviteret den afro-brasilianske danserinde 
Meire Santos med på holdet, og sammen vil de tre tage publikum med på en sanselig rejse til Rio de Janeiro, 
hvor Samba, Choro og Bossa Nova akkompagnerer livet i den pulserende by.

Alexander Kraglund: Violin, sang og mundharpe
Jeppe Holst: 7 strenget guitar
Meire Santos: Dans

Pavillonsalen – Caféopstilling

UDSOLGT

Violi Viola feat. Meire Santos  
– PLUS 1
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Pavillonens populære pubquiz 

Niels Hausgaard – lad nu det ligge 

Ensemble Zimmermann:   
”Morten Skovmand in memoriam“

TIRSDAG D. 15. FEBRUAR KL. 19.30  
Billetpris: kr. 200,- 
Billetpris for medlemmer af Grenaa Kunst- og  
Musikforening kr. 150,- 

Grafiker og maler Morten Skovmand døde i juli 2021 i en alder af 80 år. Skovmand har arbejdet sammen 
med ZIM i forskellige kapaciteter gennem hele ensemblets eksistens. Det er dog som billedkunstner, vi vil 
huske Skovmands indsats. Han har skabt scenografier til Händels ”Acis & Galatea” og ”Dido & Aeneas”, en 
Scarlatti-koncert i Musikhuset Aarhus, og sidst men ikke mindst Purcells ”King Arthur”. Med enkle virkemidler 
kunne han iscenesætte et musikalsk værk i sin karakteristiske farvemættede stil og tilføre et visuelt udtryk, 
der gjorde stort indtryk.  Vi hylder Mortens Skovmands kunst ved at opføre musik, som vi har arbejdet sam-
men om at levendegøre i lyd og billeder. Glæd dig til en stemningsfuld aften med blandt andre Anna Maria 
Wierød (sopran), Majbritt Young Christensen (blokfløjte, travers), Per Buhre (barokviolin) og Lars Colding Wolf 
(cembalo). 

Pavillonsalen - Caféopstilling 
Arrangør: Grenaa Kunst- & Musikforening

TIRSDAG D. 22. FEBRUAR KL. 19.00 
Deltagerpris: kr. 25,-

Er du på udkig efter en måde at sætte lidt gang i en ellers lidt grå hverdags-
aften? Så tag dine klogeste venner under armen og deltag i Pavillonens Populære Pubquiz. Quizzen afholdes 
i Pavillonens café, hvor man for kun 25 kr. pr. deltager kan være med til at vinde masser af fede præmier som 
f.eks. koncertbilletter, chips, øl, overraskelser og ikke mindst alle de andres penge. Det skal helt sikkert nok 
blive underholdende!

Quizmasteren står klar til at udfordre jeres viden inden for en række emner som nyheder, musik, ”måne-
dens dyr” og random trivia. Man deltager i hold på 2- 4 personer. Tilmeld jer på kontor@pavillonen.dk med 
holdnavn og antal deltagere.

Pavillonens café

ONSDAG D. 23. FEBRUAR KL. 19.30 
Billetpris: kr. 420,- 
Hausgaard buffet kl. 18.00 á kr. 189,- 
Billet til show inkl. Hausgaardbuffet kr. 609,- 

Niels Hausgaard ved ikke, hvor mange turnéer han har været på, hvor mange 
koncerter han har spillet, eller hvor mange sange, han har skrevet. Kun ved han, at det er mange. Nu drager 
han ud på sin turné nr.? sammen med pianist og jazzmand Martin Schack. Hvad man kan forvente af reper-
toiret, om det bliver Corona, mink eller SMS’er vides ikke. Selv siger han: LAD NU DET LIGGE! En præsentati-
on af Niels Hausgaard kan virke overflødig. Den folkekære sanger, sangskriver og satiriker har været kendt og 
elsket siden 1970’erne for sine sange og sin underspillede komik – typisk leveret med en humoristisk og lun 
blanding af lige dele menneskekundskab og samfundssatire.

Hausgaardbuffet kl. 18.00
Aspargessuppe m/kødboller- Kyllingesalat på ananasring m/bacon og champignons - Flæskesteg m/sprød 
svær & rødkål - Letsprængt kalvebryst i peberrod - Små kartofler vendt i smør og kruspersille - Råkostsalat 
m/hvidkål & gulerødder – Mormorsalat - Brød & smør - Frugtsalat og råcreme - Pandekager m/syltetøj og 
sukker. Pris kr. 189,-  

Centersalen – Nummererede pladser 

UDSOLGT
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Heino Hansens første Comedyshow

Alex Vargas 

Rasmus Hagen 
ung

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 oplevelsen 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.

TORSDAG D. 24. FEBRUAR KL. 19.00
Billetpris: kr. 265,-

Du har med stor sandsynlighed set Heino Hansen på tv-skærmen, de 
sociale medier eller live – den herlige komiker er nemlig rasende populær 
blandt danskerne, blandt andet efter sin deltagelse i tv-programmet Stormester og via sine mange vittige 
indslag på sociale medier. Nu er han klar til at indtage Pavillonen med sit første, rigtige comedyshow. 

Om showet siger Heino: ”Den dengang 14-årige Heino skrev en dansk stil - der lagde klassen ned af grin.  
Fra det sekund vidste jeg, hvad mit liv skulle bruges til. Generte og anonyme Heino, blev til klassens sjoveste 
- fra dag til dag. Heino Hansen var skabt. Den danske stil i 8.C på Sct. Jørgens Skole i Næstved, blev altså  
mit første Comedy Show - og du får i dette show lov at høre opskriften på, hvordan unge Heino udviklede  
sin alternative hjerne – og måske en smagsprøve på stilen fra 1998”.

Centersalen – Nummererede pladser

LØRDAG D. 26. FEBRUAR KL. 20.00
Billetpris: kr. 325,-

Alex Vargas´ liveoptræden er yderst fremragende, helt exceptionel og ud over 
det sædvanlige – klart en oplevelse værd!

Vargas er en kunstner i konstant bevægelse. Han har flyttet sig med musikken 
og sine fans lige fra den spæde begyndelse på Ideal Bar, over Pavillonen med et begrænset antal solgte 
billetter, til nu at være hovednavn og sælge de store scener ud. Han har udfordret koncertformatet med både 
akustisk og elektrisk live-sæt på én og samme aften på en udsolgt, landsdækkende turné – og gjort det, 
med en stemme ud over det sædvanlige og en musikalsk diversitet, der spænder fra det minimalistiske til 
det himmelstræbende. Og med et aldrig svigtende ekstraordinært, visuelt overskud er man altid sikker på at 
træde ind i et helt unikt rum sammen med Alex Vargas.

Centersalen – Ståpladser

TORSDAG D. 3. MARTS KL. 20.00
Billetpris: kr. 150,- 
UNGBILLET - under 22 år kr. 95,-. Gyldigt ID medbringes. 
Meld dig ind i klub LYT NYT og få 6 koncerter og  
medlemsfordele for kun kr. 350,-

Rasmus Hagen kommer fra Stockholm, hvor han i lang tid har været en 
af de mest spillede artister på snart sagt alle medier. 100 millioner gange 
er hans sange drønet ud af via diverse digitale platforme – for hans 
uimodståelige stemme og fængende sange rammer noget helt rigtigt og almenmenneskeligt. Han er en 
singer/songwriter, der er inspireret af internationale sangsnedkere som John Mayer, Jack Johnson, Jason Mraz 
og Lauv, når han hjemme fra studiet i Stockholm komponerer sine akustisk-funderet popsange, der emmer 
af soulede undertoner. Vi glæder os meget til at tage imod ham i Pavillonen, hvor hans nærvær og intense 
melodier igen vil gå direkte i hjertet på publikum.

Pavillonsalen – Caféopstilling

FÅ BILLETTER TILBAGEFÅ BILLETTER TILBAGE

FÅ BILLETTER TILBAGEUDSOLGT

UDSOLGTEKSKLUSIVT
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Sebastian band  
– 50 års jubilæumstur

ung

FREDAG D. 4. MARTS KL. 20.00 
Billetpris: kr. 395,- 
UNGBILLET - under 22 år kr. 295,-. Gyldigt ID medbringes. 
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 jubilæumskoncert i Pavillonen. Dette bliver den sidste 
gang, du får mulighed for at opleve Sebastian med det store band.
Sebastian har gennem hele karrieren været kendt for at arbejde med landets skarpeste musikere - og hans li-
vebands 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 Sebastian 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,- per person. 

Centersalen – Nummererede pladser

Grace James

Rikke Thomsen – PLUS 1

LØRDAG D. 5. MARTS KL. 20.00
Billetpris: kr. 150,-  
UNGBILLET - under 22 år kr. 75,-. Gyldigt ID medbringes.

Rygterne har svirret igennem et stykke tid. ”Tjek lige dem 
her ….” Og dem, snakken har gået på, har været Grace 
James. Som duo gav de en fabelagtig optræden i Pavillonens forhave i sommers - og nu kommer de tilbage 
i storform med hele bandet. Bandet – der rammer et moderne tvist af roots, blues, urban country og rock’n 
roll – har via deres fængende liveoptrædener i et stykke tid været ”talk of the town”. Sangene er positive og 
fængende, med en let tone og et charmerende budskab. Samtidig har bandet også en rå, groovy og lækker 
rock n´ roll attitude, og med en smittende og umiddelbar tilgang til musikken, er der garanti for en liveople-
velse, hvor det er svært at sidde stille!

Pavillonsalen – Caféopstilling

TIRSDAG D. 8. MARTS KL. 13.00
Billetpris: kr. 170,- (gælder for 2 personer) 
Plus 1 handler om fællesskab og samvær - 1 billet  
gælder for 2 personer, så du kan tage en ven, bekendt  
eller nabo med til koncert.

Rikke Thomsens sange omhandler det nære, det kære og den tunge kuffert, hun har taget med sig fra sin lille 
flække i Sønderjylland. Sangene er skrevet med kærlighed, skrøbelighed og som en stille opsang og cadeau 
til dem og det, hun kommer fra. Guitarspillet er stærkt og gennemtænkt og indkapsler sangene på særlig 
fornem vis i et, på een og samme gang, nutidigt og traditionelt singer/songwriter univers.

Efter udgivelsen af ’Omve’n Hjemve’, modtog den 28-årige Rikke Thomsen Modersmål Prisen 2019 for sin 
indsats for den sønderjyske dialekt - tilmed som den yngste modtager nogensinde. Glæd dig til en eftermid-
dag i selskab med en talentfuld fortællers inderlige sange, svøbt i sjove, skæve og underspillede anekdoter 
fra livet på og af landevejen.

Pavillonsalen – Caféopstilling

EKSKLUSTIVT
BEGRÆNSET BILLETTER

ung
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Michala Petri og Lars Hannibal   
En rejse i den populære musiks forunderlige verden

Burhan G - Akustisk 

FREDAG D. 11. MARTS KL. 19.30 
Billetpris: kr. 200,- 
OBS! Koncerten er gratis for medlemmer af Grenaa Kunst- og 
Musikforening.

Michala Petri og Lars Hannibal har spillet sammen i 30 år og har spillet mere end 2000 koncerter verden over. 
Deres koncerter er uhøjtidelige og inddragende, og duoen guider sikkert publikum gennem de forskellige 
værker ved små introduktioner til hvert musikstykke.
Musikken er populære værker af den klassiske musiks mestre. Petri og Hannibal har sammensat et smukt og 
virtuost program med et humoristisk glimt i øjet. Petri på blokfløjte og Hannibal på guitar og lut. 
De er to sande virtuoser, og sammen får de publikum til at leve og ånde for musikken.

Pavillonsalen 
Arrangør: Grenaa Kunst- & Musikforening

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.

FREDAG D. 11. MARTS KL. 20.00
Billetpris: kr. 300,-

Burhan G genfortolker sine egne hits i fantastiske udgaver, hvor sange-
ne kommer til sin ret med Burhans fantastiske stemme helt i front …

Den danske pop- og R&B stjerne Burhan G er kendt for sine ballader 
og up-tempo pophits. Han får pigerne til at hvine, og sætter gang i dansefødderne hos publikum, der skråler 
med på hans mange numre. Burhan G har et imponerende bagkatalog, der bl.a. tæller Kalder Mig Hjem, Jeg 
Vil Ha’ Dig For Mig Selv, Mest Ondt, Tættere På Himlen, Jeg’ I Live og sidst men ikke mindst julehittet Tinka 
med Frida Brygmann. Når man oplever Burhan G live, er man sikker på en hitspækket oplevelse, leveret af 
den talentfulde, charmerende og altid træfsikre top-entertainer. 

Det bliver således en helt særlig oplevelse, når Burhan bevæger sig væk fra de vante rammer med kun to 
musikere og én korsanger. Det bliver uden tvivl en aften, man vil huske længe!

Centersalen - Nummererede pladser
ung

LØRDAG D. 12. MARTS KL. 20.00
Billetpris: kr. 160,- 
UNGBILLET - under 22 år kr. 95,-. Gyldigt ID medbringes.

Goss’ nye single ’Ocean’ fra september 2021, er en værdig opfølger 
på ’Mad Man’ og den seneste single ’Adrenaline’. ’Mad Man’ blev P3’s Ugens Uundgåelige, og begge singler 
har med succes på radioen sat en endelig streg under, at Goss i den grad hører til i toppen blandt de mest 
interessante pop-artister herhjemme. Dette nye kapitel kommer efter, at Goss i slutningen af 2020 udgav det 
ekstremt anmelderroste debutalbum ’Group Therapy’, der med Soundvenues ord ”bør cementere ham som en af 
de mest spændende popkunstnere i Danmark”. 
Goss fortæller: “Jeg glæder mig mega meget til at komme ud og spille! Der brænder en kæmpe ild i mig for at 
komme ud og spille min musik live. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har været så psyked over at komme ud og 
spille min musik, som jeg er i de her dage”. Vi glæder os til at præsentere Goss, der med vildskab og scenetæk-
ke leverer en sjælden nerve og menneskelighed i sine koncerter. 

Pavillonsalen – Caféopstilling

Goss
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Patina

Michelle Birkballe med Band 

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

Kunstudstilling  
Kirsten Hjørne
Udstillingen kan ses i Pavillonens åbningstid fra d. 15. marts til 
og med 13. april

I sin kunst arbejder Kirsten Hjørne med form, farve, lys og skygge i mange 
materialer – fx olie, acryl, kul oliekridt, akvarel og guace. Hun fortæller: 
”Jeg bliver inspireret af alt hvad jeg ser og oplever. Jeg bearbejder mine indtryk og oplevelser – gode som 
dårlige – gennem maleriet. Det er en slags terapi, en måde at leve/overleve på. Jeg føler mig bedst tilpas lige 
midt i arbejdsprocessen, hvor man glemmer tid og sted, giver slip og lader tingene ske. Jeg har altid samlet 
ting ved havet – træ, sten, potteskår, rusten jern m.m. Af de ting laver jeg skulpturer og smykker. Jeg arbejder 
abstrakt, figurativt, naturalistisk, ofte med udgangspunkt i hurtige skitser lavet på stedet.
At eksperimentere frit med farver og form eller male naturalistiske akvareller er to meget forskellige ting. For 
mig udelukker det ene ikke det andet – tværtimod. Tingene hænger sammen.”

Kirsten Hjørne er uddannet grafiker fra Kunsthåndværkerskolen i København 1971 med udmærkelse.

ung

TORSDAG D. 17. MARTS KL. 20.00 
Billetpris: kr. 170,- 
UNGBILLET - under 22 år kr. 120,-. Gyldigt ID medbringes.

Patina væltede Pavillonen til en fantastisk koncert allerede inden de 
fik deres debutplade på gaden. Vi glæder os til endnu engang at slå 
dørene op for fremadstormende PATINA! Bandet gjorde deres indtog på den danske musikscene i 2020 med 
singlerne ’Flammer Rammer’, (årets mest spillede på P3) og den mere rockede og alvorstunge ’Sådan Må Det 
Være (Uhhhh)’. PATINAs kerne er de tre frontmænd og trommeslagere Gregers Møller Jensen, Mads Skov 
Hansen og Søren Bastrup Bojsen, der skiftevis giver den som frontmand og skaber et ekstatisk fællesrum, 
hvor man med åbent bryst kan stille sig sårbar. Teksterne kredser om almenmenneskelige hverdagsfortæl-
linger stillet helt op på knivsæggen. Der, hvor skrøbeligheden dirrer, angsten raser, eller kærligheden slår sin 
første sprække. Hele tiden er der noget på spil. Til PATINAs koncerter vokser de til et kollektiv på syv mand, 
og Soundvenue fremhævede dem blandt årets oplevelser på Spot 2019, mens Gaffa storroste deres koncert 
på Smukfest: ”De er som skabt til store scener.”

Pavillonsalen

FREDAG D. 18. MARTS KL. 20.00
Billetpris: kr. 180,- 
UNGBILLET - under 22 år kr. 95,-. Gyldigt ID medbringes.

En koncert med Michelle Birkballe betyder fabelagtig god stemning både 
på scenen, bag scenen og blandt publikum. Hun har garvede musikere 
med sig og sammen leverer de koncerter med kvalitet, nerve og ægte spilleglæde. Humor, charme, friskhed, 
talent og energi er kun nogle af hendes kendetegn. Som storyteller er hun skarp i replikken, når hun råt for 
usødet fortæller om livets op- og nedture. Alt kommer lige fra hjertet.
I guitarkufferten har Michelle Birkballe masser at tage af, når hun går på scenen med både egne sange, men 
også andres sange, som hun gør til sine helt egne. Hun er den ægte vare, om det så er til blues, rock, country 
eller pop. 

Pavillonsalen - Caféopstilling
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Folkeklubben 

Hans Theessink og Knud Møller
ung

TORSDAG D. 24. MARTS KL. 20.00
Billetpris: kr. 200,- 
UNGBILLET - under 22 år kr. 135,-. Gyldigt ID medbringes.  
Stegt flæsk de lux kl. 18.00 á kr. 160,- 
Koncert inkl. stegt flæsk de lux kr. 360,-

Er man til gedigen, velspillet blues, så er man til ”Theessink & Møller.” Hver for sig er de legendariske kapa-
citeter i genren. Sammen er de en feinschmecker-oplevelse, der giver både gåsehud og smil på læben. Blues 
og roots i verdensklasse – godt krydret med personlighed og lune historier. 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 Thessink – der skaber en perfekt balance 
mellem de to både på guitarsiden og vokalsiden. Repertoiret består af 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. Koncerten er garneret med 
højt kvalificerede lækkerier for guitarentusiaster i form af følsomt fremførte improvisationer.

Stegt Flæsk de Lux kl. 18.00
Start din aften med Pavillonens skønne Stegt Flæsk de Lux – spis alt, hvad du kan af stegt, paneret og røget 
flæsk med hvide kartofler, persillesovs og rødbeder. Pris kr. 160,- 

Centersalen - Nummererede pladser

Niarn  
- Genopstandelse

ung

LØRDAG D. 19. MARTS KL. 20.00
Billetpris: kr. 325,- 
Klassisk smørrebrødsbord kl. 18.30 inden showet kr. 145,- 
Koncert inkl. smørrebrødsbord, kaffe og kage kr. 470,-

Pavillonen har været med i klubben helt fra starten – Folkeklubben. Helt fra den spæde start, hvor de få udvalgte 
mødte op til en meget intim Lyt Nyt-koncert i Pavillonsalen. Sidst de besøgte Pavillonen var det en udsolgt sal, der 
fik lov at se dem ”brænde hele pisset ned” – som der blev sagt fra scenen. Nu kommer de på visit igen – og vi 
forventer at det bliver hedt! Med på scenen har bandet deres seneste album ”Børn af den tabte tid” og et helt 
nyt og større show en vi har tidligere set fra deres hånd. Og med et bagkatalog, der tæller hits som ’Fedterøv’, 
’Flammende hjerter’, ’Danmarksfilm’ og ’Men ikke endnu en vinter’ - samt 12 nye sange på det seneste udspil - er 
der lagt op til et poetisk rockbrag.

Klassisk smørrebrødsbord kl. 18.30
Bredt udvalg af kokkens håndlavede, højt belagte smørrebrød ad libitum samt et lunt indslag. Vi slutter af 
med en dampende varm kaffe og dagens kage. Pris pr. person kr. 145,-

Centersalen - Ståpladser

FREDAG D. 25. MARTS KL. 20.00
Billetpris: kr. 250,- 
UNGBILLET - under 22 år kr. 195,-. Gyldigt ID medbringes.

Niarn genopstår i hele landet! Den aalborgensiske badboy-rapper Niels Roos er bedst kendt for sit bryske altere-
go, Niarn, der gennem 00’erne fik sit gennembrud med narko, vold, alkohol og småkriminalitet som sit musikalske 
varemærke. Det ændrede sig alt sammen, da Niels Roos i 2014 officielt aflivede Niarn som en direkte konsekvens 
af et dødsensfarligt og årelangt misbrug. Men nu er Niarns genopstandelse er en realitet. Niarn er i live! Niels 
Roos fortæller: ”Jeg kan stadig ikke leve som Niarn, men jeg kan sgu godt være ham for en aften og fejre hans 
eksistens med hans tilhængere. I syv år har det handlet om mig. Jeg skulle være ædru, og jeg skulle have det 
godt. Nu er det på tide, at det handler om fansene – nye som dem, der har bakket mig op i mere end 20 år. De 
fortjener det! Og jeg må indrømme, at jeg glæder mig langt ind i fucking helvede til at ramme 2022 som Niarn!”

Centersalen – Ståpladser 
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Sorten Muld

Kulturskolens forårskoncert 

Freja Kirk
TORSDAG D. 31. MARTS KL. 20.00
Billetpris: kr. 195,- 
UNGBILLET - under 22 år kr. 95,-. Gyldigt ID medbringes.

Vi glæder os virkelig til at præsentere den talentfulde og banebrydende Freja 
Kirk i Pavillonen. De sidste par år har hun været på alles læber som et main-
steam undergrundshit, og hendes genrevridende, trapsoulede, r&b-eksperimenter leger med idéen om, hvor-
dan popmusik skal være. Freja Kirk er hverken den strømlinede popsangerinde eller den kantede outsider. 
For at fange Freja Kirk må man først og fremmest forstå det: Hver gang hun bliver forsøgt defineret, undviger 
hun. Hendes nye single ” But I’m Okay” inviterer os med ind i den allermest sårbare tid i hendes forhold. 
Hun har brugt det seneste års tid på at skrive sange, og mens musikken denne gang bevæger sig mere i den 
poppede retning, holder Kirk tekstmæssigt i fast i den ærlighed, der karakteriserer hende. Du kender hende 
måske også fra at have været på ”vild med dans” gulvet med Claudia Rex fredag efter fredag?

Pavillonsalen - Caféopstilling

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. 

ung

LØRDAG D. 26. MARTS KL. 20.00
Billetpris: kr. 195,- 
UNGBILLET - under 22 år kr. 100,-. Gyldigt ID medbringes. 
Sorten Muld vegetarbuffet kl. 18.00 kr. 169,-  
Koncert inkl. Sorten Muld vegetarbuffet kr. 364,- 

Det danske folk-electronika-band Sorten Muld blev født i 1995. Døde i 2006. Genopstod i 2011. Og senest 
har de skabt albummet Mark IV – lånt tid, der udkom digitalt i maj 2021. Mark IV fortsætter, hvor gruppen 
i sin tid slap med nordiske middelalderballader i et folkemusikalsk og elektronisk univers, men der er også 
nye toner. På Mark IV leges med sange og musikere med rødder i det mellemøstlige, som hvirvles med ind 
i universet.  Bandet kan opleves live i Pavillonen i en opsætning, der kombinerer det klassiske Sorten Muld 
orkester med en flok gæstemusikere med rødder i såvel det nordiske og det mellemøstlige i et stort set up af 
et show. Koncerten byder primært på numre fra det spritnye album, der samler trådene op fra det klassiske 
Sorten Muld, hvor nordiske middelalderballader finder nyt liv i bandets unikke, organiske electronica.

Sorten Muld vegetarbuffet kl. 18.00 
Ærtesuppe m/ ristet blomkål - Stegt pastinakfilet med capersmayonaise - Honningbagte rødbeder med ge-
deost og citronpeber - Salat af grillede løg og bagte gulerødder, vendt i rapsolie og grov sennep samt ristede 
kerner - Forårssalat med blandet kål, peberrodscreme og røgede mandler - Perlebygsalat med æble og urter - 
Små kartofler vendt i smør & havsalt - Tærte med spinat, tomat og feta  - Chili sin carne - Pirogger med grønt 
fyld - Hummus, oliventapenade, aioli - Udvalg af brød - Små kokospandekager og abrikoskompot - Marengs 
med hindbærskum og chokolade. Pris pr. person kr. 169,-

Centersalen – Nummererede pladser 

SØNDAG D. 27. MARTS KL. 14.30-16.30
Billetpris: Fri entré

Kulturskolens elever optræder med udpluk af det, de har arbejdet med 
i årets løb. Koncerten vil variere med indslag fra såvel begynderelever 
til de øvede og skolens talentelever. Koncerten giver et rigtigt godt 
indblik i, hvad og hvor maget man kan lære i Kulturskolen Norddjurs. Kom og støt op om kulturen i Norddjurs! 
Fri entré – alle er velkomne.

Pavillonsalen - Caféopstilling

EKSKLUSIVT

ung
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Radio Merkur – PLUS 1 

Copenhagen Drummers

Philip

FREDAG D. 1. APRIL KL. 20.00
Billetpris: kr. 350,- 
Tex/mex buffet kl. 18.00 á kr. 169,- 
Koncert inkl. tex/mex buffet kr. 519,- 

Glæd dig til en oplevelse i verdensklasse, når Copenhagen 
Drummers brager igennem med deres spritnye show: FEEL GOOD TOUR, hvor perspektivet er fremadskuende 
og stærkt fokuseret på glæde, begejstring og højt humør. Endnu en gang tager drengene trommespil og den 
gængse koncertoplevelse til helt nye højder!
Der er lagt op til et brag af en fest i selskab med drengene fra det energiske og kreative trommeband Copen-
hagen Drummers. Du får serveret et trommeshow, hvor utraditionelle instrumenter, alternative genre-clash’, 
tunge beats og melodiske passager bryder rammerne for, hvad du kan forvente af en koncert. Med både 
koreografi, interaktion og humor krydret med et enestående og særpræget lysshow, tager drengene dig med 
ind i et fantasifuldt univers, der uden tvivl vil tryllebinde og få dig til at længes efter mere!

Tex/Mex buffet kl. 18.00
Nachos med cheddar - Chilli con carne – Tortillachips - Mexicansk gris med ananas og peber - Chicken 
wings – Hvedetortillas – Guacamole – Salsa - Bagte kartofler m/sour creme dressing - Lille salatbar: iceberg-
tomat-agurk-løg-majs-jalapelnos- -creme fraice – Majsbrød. Chili-chokoladekage m/ ferskner i tequila, og 
flødeskum. Pris pr. person kr. 169,-

Centersalen – Nummererede pladser

LØRDAG D. 2. APRIL KL. 20.00
Billetpris: kr. 125,- 
UNGBILLET - under 22 år kr. 65,-. Gyldigt ID medbringes. 
Meld dig ind i klub LYT NYT og få 6 koncerter og  
medlemsfordele for kun kr. 350,-

Bag kunstnernavnet Philip finder man den 22-årige sanger og sangskriver Philip Bæk Hedegaard, som efter 
mange år med en guitar i hånden er sprunget ud som sangskriver og soloartist. Philip udforsker den moderne 
og strømlinede pop-lyd i kombination med organiske elementer. Med et tekstunivers, der tager afsæt i ung-
dommens usikkerheder og store følelser – og en legende tilgang til komposition - eksperimenteres der med 
at underbygge stemninger og kommunikere ærlige og stærke budskaber ud.
I 2021 udgav han sine to første singler, og påbegynder i 2022 et nyt kapitel med singlen ”The Only Thing on 
My Mind”, som udkommer 21. januar, og er første single fra en kommende EP. Glæd dig til en spændende 
aften med en talentfuld komet, før han bliver mainstream!

Pavillonsalen - Caféopstilling

TIRSDAG D. 5. APRIL KL. 13.00
Billetpris: kr. 170,- (gælder for 2 personer) 
Plus 1 handler om fællesskab og samvær - 1 billet  
gælder for 2 personer, så du kan tage en ven, bekendt  
eller nabo med til koncert.

Radio Merkur består af Nikolaj Wolf på kontrabas, M.C. Hansen på guitar, Jens 
Jepsen på guitar og Jacob Chano på keyboards og trommer, og som band leverer de charmerende popsange 
og gode, gammeldags røverhistorier. De byder på sange, der rører publikum, og tekster der går rent ind i de 
eviggyldige overvejelser om livet og kærligheden og meningen med det hele – båret af en solid sans for den 
fængende melodi og en ukuelig tro på, at det hele nok skal gå, selv om livet ikke altid bliver som planlagt. 

Pavillonsalen – Caféopstilling
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Mark Le Fêvre – HELDIG 

Dorthe Gerlach

Pavillonens populære pubquiz 

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

TORSDAG D. 7. APRIL KL. 19.00
Billetpris: kr. 250,-

Mark le Fêvre debuterede i 2019 med One-man showet BØVL. Showet fik en 
seks-stjernet anmeldelse med ordene ”Veloplagt, veldrejet og skarpt”. Han blev 
nomineret som ”Årets Komiker” til Zulu Comedy Galla i 2019–en fantastisk 
start på karrieren. ”Og mit kommende show bliver heller ikke så tosset endda” siger Mark le Fêvre. Med 
showet HELDIG er Mark på en mission, han selv omtaler som: ”At få grinet tilbage, når der til tider ikke er 
skide meget at grine af”. Og Mark le Fêvre har masser af erfaring med at få grinet frem i folk. Hans første en-
tré på stand-up-scenen er nu officielt et årti siden, og hans karriere har kun haft én retning siden – fremad! 
HELDIG kredser bl.a. om at få en chance til, at omfavne de bump, livet giver en på vejen i stedet for altid at 
male fanden på væggen.

Centersalen – Nummererede pladser

LØRDAG D. 9. APRIL KL. 20.00
Billetpris: kr. 295,- 
UNGBILLET - under 22 år kr. 150,-. 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, perlebyg salat, tyndsteg og marinerede kartofler, brød 
og smør samt chokolade-baileykage med hvid chokoladecreme. Pris: 175,-

Centersalen - Nummererede pladser

TIRSDAG D. 5. APRIL KL. 19.00 
Deltagerpris: kr. 25,-

Er du på udkig efter en måde at sætte lidt gang i en ellers lidt grå hverdags-
aften? Så tag dine klogeste venner under armen og deltag i Pavillonens Populære Pubquiz. Quizzen afholdes 
i Pavillonens café, hvor man for kun 25 kr. pr. deltager kan være med til at vinde masser af fede præmier som 
f.eks. koncertbilletter, chips, øl, overraskelser og ikke mindst alle de andres penge. Det skal helt sikkert nok blive 
underholdende! 
Quizmasteren står klar til at udfordre jeres viden inden for en række emner som nyheder, musik, ”månedens 
dyr” og random trivia. Man deltager i hold på 2- 4 personer. Tilmeld jer på kontor@pavillonen.dk med holdnavn 
og antal deltagere.

Pavillonens café

ung
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Brunch & Buttenschøn 

Brimheim

80’er fest med Hit med 80’erne

SØNDAG D. 10. APRIL KL. 10.30
Billetpris: kr. 260,- (inkl. lækker brunch)

Glæd dig til en formiddag, der starter med noget nær det perfekte måltid, der 
kombinerer alt det bedste fra morgenmad og frokost. Når bunden er lagt og den værste sult stillet, bliver det 
bliver intimt og helt tæt på, når Thomas Buttenschøn fremfører sine sange i en akustisk og personlig koncert, 
der går lige i hjertet. Han tager humoristisk livtag med livets finurligheder som ingen andre med sin guitar, 
og han fortæller om kærligheden som det utilregnelige kompas, der af og til får dig på en omvej, men som 
altid får dig sikkert i havn. Sange, følelser og poesi, som bliver præsenteret i et virvar af utallige vittige og 
tåkrummende historier fra et levet liv, der sjældent former sig som forventet, men som mildest talt, og sagt ”i 
al fortrolighed”, bliver ved med at overraske.

Pavillonens brunch 
Udvalg af brød og rundstykker, smør, hjemmelavede marmelader, 2 slags pålæg, 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

ONSDAG D. 13. APRIL KL. 20.00 (DAGEN FØR SKÆRTORSDAG)
Billetpris: kr. 160,- 
UNGBILLET - under 22 år kr. 80,-. Gyldigt ID medbringes. 
Meld dig ind i klub LYT NYT og få 6 koncerter og  
medlemsfordele for kun kr. 350,-

Brimheim synger filterløst om alt det der gør ondt og det gør hun på en måde, 
at vi alle får lyst til at lytte med. I slutningen det pandemiramte 2020 udgav Brimheim sin anmelderroste 
debut-EP ‘Myself Misspelled’, der introducerede hendes både inderlige og effektfulde rock-univers. Siden da 
har Brimheim arbejdet på sit debutalbum, der ærligt fortæller om psykisk sårbarhed og depression – og un-
derstreger hvor frygtløs en sangskriver og musiker hun er. Små spirende idéer på skramlede telefon-memoer 
har langsomt formet sig til et helstøbt værk, som med stor naturlighed blander elementer fra den tilgæn-
gelige pop med kantet, alternativ rock, og der er fundet inspiration i alt fra Shlomo til Taylor Swift, Perfume 
Genius til Portishead, alt-j til Mitski.

Pavillonsalen – caféopstilling 

ung

LØRDAG D. 23. APRIL KL. 20.00
Billetpris: kr. 225,- 
80’er buffet kl. 18.00 kr. 195,- Billet inkl. 80’er buffet kr. 420.-

Så er det endelig tid til årets store 80’er fest i Pavillonen! 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 ... For 30 år siden blev Danmark europamestre i 
fodbold og Bill Clinton blev valgt som præsident. Det var også ved den tid, at Hit med 80’erne første gang 
gik på scenen. Hit med 80erne har stadig fest, fællessang og fællesskab som overskrift. Orkestret tager den 
danske sangskat fra det pastelfarvede årti under kærlig behandling. Så du kan roligt regne med at tilbringe 
en aften i selskab med for eksempel Tøsedrengene, Dodo & The Dodo’s, Gnags, Rocazino, RayDeeOhh, News, 
TV2, Danseorkestret – fortsæt selv listen. Den er lang, for vi taler om danskrockens guldalder. 
80’er buffet kl. 18.00  
Start aftenen med en klassisk 80’er menu, så du kommer i den helt rigtige stemning og bunden er lagt til en 
stor og nostalgisk aften. Pris pr. person kr. 195,-  

Centersalen – ståpladser

FÅ BILLETTER TILBAGE
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Køb billet online helt frem til showstart
For at skabe en mere covid-sikker løsning på billetsalg på dagen, kan du nu købe billetter online via 
computer eller mobilen helt frem til showstart. Det erstatter det tidligere fysiske billetsalg på aftenen – 
som nu ikke længere muligt. I indgangen kan vi både scanne billetter på mobilen og printede billetter. 

Dobbeltkoncert
Isse & Anna Scharling 

Simon & Garfunkel Story 
Stort show fra Londons West End

FREDAG D. 29. APRIL KL. 20.00
Billetpris: kr. 100,- 
UNGBILLET - under 22 år kr. 50,-. Gyldigt ID medbringes.

Dobbeltkoncert - Gademusik fra Djurslands baghaver ind på scenen

Anna Scharling: Anna Scharlings drømmeprojekt ”Jazz på Science Fiction” indeholder en række danske 
sange, og blev begyndelsen på Scharlings egen rumrejse som ny nordisk fortolker af singer-songwriter 
genren. Science fiction er måske så meget sagt, men i forsøget på at forstå samtidens hverdags-absurditeter, 
er der ikke langt fra det ydre rum til den indre søgen efter svar.

Isse: Hun blev kåret som årets ”Årets Danske Pop Talent” med egenkomponeret musik i januar 2018, 
og siden har ISSE haft en aktiv musikkarriere. Hun bevæger sig ubesværet i genrerne pop/rock/folk/sin-
ger-songwriter, og lefler ikke for tidens trends, men er tro mod sig selv, hvorfor sangenes lyd skabes ud fra 
stemningen. I sommeren 2021 var hun med i Grenaa Gademusikerfestival i baghaverne, men tiden er inde til 
at invitere ISSE ind, hvor hun hører hjemme – på scenen. 

Pavillonsalen - Caféopstilling

ung

TIRSDAG D. 3. MAJ KL. 19.00
Billetpris: kr. 350,- 
UNGBILLET - under 22 år kr. 150,-. Gyldigt ID medbringes.

Direkte fra Londons West End - med udsolgt tourné i Storbritannien og stående bifald ved hver optræden 
– kommer teaterkoncerten The Simon and Garfunkel Story helt ekstraordinært til Pavillonen. Med Sam O’Han-
lon som Paul Simon og Charles Blyth som Art Garfunkel og et fuldt bemandet orkester i baggrunden kan 
man glæde sig til et fantastisk show, der sender publikum direkte tilbage til Simon & Garfunkels storhedstid 
og den legendariske koncert i Central Park– og til alle de minder, vi har med deres musik som soundtrack. 
Fortællingen om de to unge drenge fra Queens, New York, der endte med at blive verdens mest succesrige 
musikduo nogensinde - præsenteres her som en bevægende og storslåede koncert, der på absolut overbevi-
sende vis gengiver alle de fantastiske hits såsom ‘Mrs Robinson’, ‘Bridge Over Troubled Water’, ‘Homeward 
Bound’, ‘Scarborough Fair’, ‘The Boxer’, ‘The Sound Of Silence’ og mange flere fra Simon & Garfunkels 
storslåede repertoire. Det spektakulære lysshow og storskærms show komplementerer fortællingen og skaber 
en unik stemning. Gå ikke glip af dette sublime show, der med succes har turneret i mere end 50 lande.

Centersalen – Nummererede pladser

Eldorado Afterparty
LØRDAG D. 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, 
og denne aften vender han vinylerne, så 80’er festen fortsætter efter koncerten.

Pavillonsalen

ung
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Randers Kammerorkester   
”DET BEGYNDER MED B”

ONSDAG D. 4. MAJ KL. 19.30
Billetpris: kr. 200,- 
Billetpris for medlemmer af Grenaa Kunst- og Musikforening kr. 150,-

Seks strygerinstrumenter finder i de første takter af Brahms’ Sekstet sammen i en varm, dybfølt og mørkfarvet 
klang, der fylder Pavillonsalen og omslutter den, der lytter. Som et minde fra en fjern barndom er Brahms’ 
Sekstet fuld af vemod og nostalgi, men også kraft og styrke. Barndommens lange somre får sit musikalske 
udtryk i Barbers Summer Music, der indeholder alle stemninger og nuancer fra den stillestående dis af varme 
ved middagstid til den overstadige glæde ved solens intense stråler fra en skyfri himmel.

Musik og teater flyder sammen i Berios Opus Number Zoo, der er en troskyldig og humoristisk fortælling om 
dyrene, men som under overfladen også indeholder en alvorlig kommentar til det liv, mennesket lever. 
Endelig er dansk musik en del af programmet i form af et usædvanligt sammenspil mellem den dybe kontrabas 
og den lyse violin i Bentzons Duo Concertante.

Pavillonsalen - Caféopstiling 
Arrangør: Pavillonen og Grenaa Kunst- og Musikforening

Tobias Dybvad - Levemand
TORSDAG D. 5. MAJ KL. 19.00
Billetpris: kr. 325,-

Skal man have fået en dødsdom for at sætte pris på livet? spørger 
Tobias Dybvad i sit nye stand-up show ”Levemand”. Showet hylder 
det positive livssyn, bl.a. gennem historier om hans eget opgør med den “indre dumme stemme”.  Som altid 
kan man af Dybvad forvente et gennemarbejdet show med et knaldhøjt teknisk niveau og den stramme og 
legesyge levering, som han er kendt for. 

Levemand er hans fjerde one-man show og følger i kølvandet på “Sjov mand - klam personlighed”, 2013, 
“Er det ikke dig fra Dybvad?”, 2015, og “Fasser partner”, 2018, som alle har trukket fulde huse. Derudover 
har Dybvad gennem 11 sæsoner skabt en af TV2 Zulus største succeser med satireprogrammet Dybvaaaaad, 
hvor han i et mix af satire, parodier og sketches kommenterer på ugens tv. Glæd dig til en aften, hvor du kan 
risikere at le, så tårerne triller og maven er øm af latterkramper. 

Centersalen – Nummererede pladser

The Mukherjee Development 
FREDAG D. 6. MAJ KL. 20.00
Billetpris: kr. 140,- 
UNGBILLET - under 22 år kr. 70,-. Gyldigt ID medbringes. 
Meld dig ind i klub LYT NYT og få 6 koncerter og  
medlemsfordele for kun kr. 350,-

The Mukherjee Development er klar til at spille deres helt egen blanding af americana, indie, pop og rock i 
Pavillonen. Tænk Kurt Vile, Phoebe Bridgers og John Prine på en råkold dansk forårsdag – så ved du lidt om, 
hvad du kan glæde dig til.

Den amerikansk/dansk/indiske Oscar Mukherjee synger om hengivelse, identitet og kærlighed i et globalt 
århundrede. Han er opvokset i USA, kom til Danmark i 2009, hvor han hurtigt gjorde sig bemærket på den 
danske musikscene. Han har udgivet to EP’er, har netop vundet en Danish Music Award for årets ”Ud af det 
blå” pris og har opnået landsdækkende P4-airplay. The Mukherjee Development er et musik-kollektiv med 
erfarne og innovative kræfter fra bl.a. Peter Sommer & Tiggerne og Jonah Blacksmith.

Pavillonsalen – Caféopstilling

ung
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I Think You’re Awesome
LØRDAG D. 12. MAJ KL. 20.00
Billetpris: kr. 140,- 
UNGBILLET - under 22 år kr. 70,-. Gyldigt ID medbringes.

Få bands har gjort sig mere bemærket på den danske 
jazzhimmel de seneste år end I Think You’re Awesome. Med bassist og komponist Jens Mikkel Madsen i 
front lader jazz-sekstetten sig inspirere af alt fra legende afrikanske rytmer til nordiske folketoner, europæisk 
improvisation og amerikansk sangskrivertradition. Resultatet er en nyskabende og meget kritikerrost lyd, som 
I Think You’re Awesome selv kalder indiejazz. Drømmende, svævende og i smuk harmoni bevæger musikerne 
sig ubesværet rundt i et stemningsfuldt lydunivers med samspillet som tyngdekraft. Det er jazz iklædt nordisk 
eftertænksomhed - dragende og vedkommende. Det er instrumentale historier om alt lige fra bøger til 
fodbold, ungdommens minder og fællesskabets tryghed.

Line-up: Jens Mikkel Madsen (bas), Alex Jønsson (guitar), Morten Kærup (guitar/banjo), Lars Fiil (keys), Frej 
Lesner (percussion/electronics), Andreas Skamby (trommer)

Pavillonsalen – Caféopstilling

ung

VIGTIGT! Check din mail inden du tager afsted.
Husk altid at tjekke din mail inden du kommer i Pavillonen, særligt hvis du skal til et arrangement i Center-
salen, hvor vi ofte sender vigtig information ud før arrangementet. I denne tid, hvor Covid-19 kan medføre 
ændringer med kort varsel, er det ekstra vigtigt, du tjekker din mail før du besøger os. 19

Esben Just solo – PLUS 1 
TIRSDAG D. 10. MAJ KL. 13.00
Billetpris: kr. 170,- (gælder for 2 personer) 
Plus 1 handler om fællesskab og samvær  
- 1 billet gælder for 2 personer, så du kan tage en ven, bekendt 
eller nabo med til koncert.

Esben Just har i en årrække gjort sit til, at rytmerne og stemningen fra New Orleans musikken, er blevet kendt 
landet over. Igennem sit arbejde med spjustfrost og Esben Just trio har han givet anskuelsesundervisning i 
hvorfor New Orleans musikkens herligheder tiltrækker ikke blot publikum, men også musikere i alle aldre, og 
med sine solojobs har han givet plads til, at der kan sættes ord på de oplevelser og traditioner som NO gen-
ren bygger på. Og her i foråret efter coronatiden må det ord, der står længst fremme på listen, være FEST.”

Pavillonsalen – Caféopstilling

Kunstudstilling
Allan Stochholm 
FERNISERING TORSDAG D. 12. MAJ KL. 17.00
Fri entré inkl. et glas vin 
Udstillingen kan ses i Pavillonens åbningstid til og med 23. juni 

Allan Stochholm fortæller: ”Mine billeder kan ses som fortællinger, der er 
fastholdt i et enkelt udsnit; men som i andre fortællinger er der altid et FØR og et 
EFTER billedet. Her kommer beskueren ind som meddigter af værket. Med et fine-
re ord kaldes det den narrative tilgang til billedet. Inspirationen og fortællingerne udspringer af begivenheder 
og oplevelser i det sociale/politiske liv, tekster i litteratur, tegneserier, aviser, reklamer i sproget helt ned til det 
enkelte ord - eksempelvis ”Svinebaron” og ”Girafsprog”, som sætter sig og danner billeder i mit hoved. Jeg 
arbejder med figurative elementer, der støder sammen og bliver til et slags magisk ”realistisk” udtryk, der 
er helt åben for tolkning. Temaerne bevæger sig stort set altid omkring det at være menneske, vores tanker, 
følelser, adfærd og kulturelle udtryk.

Foyeren – Fri entré. 
Arrangør: Grenaa Kunst- & Musikforening

ung
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Pavillonens populære pubquiz 
TIRSDAG D. 17. MAJ KL. 19.00 
Deltagerpris: kr. 25,-

Er du på udkig efter en måde at sætte lidt gang i en ellers lidt grå hverdags-
aften? Så tag dine klogeste venner under armen og deltag i Pavillonens Populære Pubquiz.
Quizzen afholdes i Pavillonens café, hvor man for kun 25 kr. pr. deltager kan være med til at vinde masser af 
fede præmier som f.eks. koncertbilletter, chips, øl, overraskelser og ikke mindst alle de andres penge. Det skal 
helt sikkert nok blive underholdende!

Quizmasteren står klar til at udfordre jeres viden inden for en række emner som nyheder, musik, ”måne-
dens dyr” og random trivia. Man deltager i hold på 2- 4 personer. Tilmeld jer på kontor@pavillonen.dk med 
holdnavn og antal deltagere.

Pavillonens café

Total Hip Replacement & Anyankofo

19

The Kilkennys

TORSDAG D. 19. MAJ KL. 20.00
Billetpris: kr. 135,- 
UNGBILLET - under 22 år kr. 75,-. Gyldigt ID medbringes.

Det aarhusianske orkester Total Hip Replacement lægger til maj vejen forbi 
Pavillonen med et helt særligt album i bagagen, der er skabt i samarbejde 
med nogle af de bedste unge ghanesiske musikere lige nu. I et tæt og ærligt møde indspillede musikerne 
albummet i Ghana i vinteren 2021 og er nu klar til at ramme det djurslandske publikum med en bølge af 
livsglæde og groovy musik.  Total Hip Replacement har optrådt på internationale og danske festivaler som 
Iceland Airwaves (IS), Karibu Festival (TZ), One Love Festival (UK), GrimFest, SmukFest. Total Hip Replacement 
& Anyankofo skaber i fællesskab en musik, der får nye dimensioner, når den opleves live – der, hvor musikken 
ikke behøver at være poleret og mixet. Du kan roligt glæde dig til et inkluderende og energisk liveshow, med 
et 10 mand/kvinde stort band på scenen, en stram blæsergruppe og tunge grooves.

Pavillonsalen

ONSDAG D. 18. MAJ KL. 20.00 
Billetpris: kr. 295,- 
UNGBILLET - under 22 år kr. 200,-. Gyldigt ID medbringes.

The Kilkennys er fire irske, charmerende sangfugle Dave Cashin, 
Josh O´Loughlin, Mick Martin og Tommy Mackey . Bandet er kendt 
for at forvandle de traditionelle irske-keltiske toner til moderne irsk popmusik.
Deres unikke og dygtige spillestil med et væld af instrumenter som bodhran, percussion, mandolin, banjo, 
guitar, fløjte, bas og endda flere af slagsen samt deres vokale talent har gjort dem til et højt elsket band 
blandt det irske folkefærd. Kvartetten har med stor succes turneret over hele verden, og er foruden i Irland, 
kendte særligt i Skotland og USA.
The Kilkennys har delt scene med nogle af Irlands mest prominente musikalske ikoner, herunder Shane 
McGowan og Finbar Furey. Bandet er en absolut værdig arvtager efter legendariske The Dubliners.

Centersalen – Ståpladser 
ung

Vil du med på holdet?
PavCREW er et velfungerende team af frivillige i Pavillonen, der løser forskellige opgaver i forbindelse med 
husets kulturelle arrangementer. Du kan blive frivillig flere steder i huset, fx i baren, entreen eller som stage-
hands, hvor du skal hjælpe til med op- og nedtagningen af udstyr i forbindelse med større arrangementer. 
Opgaverne kræver ikke erfaring.

Som frivillig får du fri entré til udvalgte koncerter og shows, anbefaling til dit CV, indbydelser til arrangemen-
ter særligt for frivillige og du bliver en del af et skønt fællesskab med andre, der også brænder for kultur. 
Helle Nymann er tovholder på projektet og interesserede kan henvende sig på: frivillig@pavillonen.dk 

ung
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PLUS 1- SAMMEN TIL KONCERT Pavillonen er med i et nyt landsdækkende koncert-samarbejde 
PLUS1, som præsenterer en bred vifte af genrer og musikere ved eftermiddagskoncerter i en række af landets 
kulturhuse.Idéen til PLUS1 er opstået under Corona-pandemien, som har betydet manglende socialt samvær 
for de fleste mennesker. De fleste trænger til at mødes og være sammen igen, og PLUS1 markerer, at en 
koncert er en ideel anledning til at række ud efter en, man ikke har set i lang tid. Navnet hentyder til, at 1 
billet til en PLUS 1 koncert giver adgang for 2 personer. Pavillonen glæder sig over at præsentere 10 alsidige 
PLUS 1-koncerter med professionelle musikere, som er valgt ud fra deres evne til at skabe fællesskab, nærvær 
og relation til deres publikum.

ONSDAG D. 25. MAJ (DAGEN FØR KRISTI HIMMELFART) KL. 15.30-17.00
Billetpris: Fri entré

Kulturakademiet optræder med deres traditionsrige afslutningsshow. Eleverne 
er håndplukkede musiktalenter fra hele Norddjurs kommune. Dette sikrer et højt 
niveau i såvel koncerterne og den daglige undervisning som varetages af Nicolai Huse Jacobsen. Showet er 
delt op i tre akter, hvor hhv. Før KulturAkademiet, selve KulturAkademiet og Efter KulturAkademiet spiller. 
Kom og støt op om musikmiljøet og talentudviklingen i Norddjurs! Fri entré – alle er velkomne. 

Centersalen – Unummererede siddepladser

Kulturakademiets afslutningsshow

Jacob Taarnhøj – krøllehjern’

M. C. Hansen og Jacob Chano – PLUS 1

TORSDAG D. 2. JUNI KL. 19.00
Billetpris: kr. 220,- 
Pavillonburger kl. 17.30 kr. 119,-  
Comedyshow inkl. Pavillonburger kr. 339,- 

Komikerkometen Jacob Taarnhøj krøller din hjerne! Krøllehjern’ indeholder prakti-
ske og nemme-at-gå-til løsninger på Klimakrisen, Israel-Palæstinakonflikten og bølge/partikel-dualiteten.
Ordekvilibristen Jacob Taarnhøj har en helt særlig og surrealistisk fortællestil, der gør hans shows til en unik 
oplevelse. Danskerne fik for alvor øjnene op for odenseaneren, da han i 2017 vandt Talentprisen ved ”Zulu 
Comedy Galla”, og har ligeledes i mange år været en af de drivende kræfter bag standup-scenen vest for 
Storebælt. Så hvad kan du så forvente: Sublimt sceneshow og en intelligent humor, som vækker stof til efter-
tanke. En aften i selskab med en sand ordjonglør med en helt unik fortællestil, der gør ham til en oplevelse 
uden lige på scenen. Gør dig selv den tjeneste at opleve denne fremadstormende komiker!

Pavillonburger kl. 17.30 
Surdejsbolle, 220 g oksekød, plukket icebergsalat, syltede agurker, tomat, rødløgsrelish, bacon, ost og 
hjemmelavet purløgsdressing serveret med grove pommes frites. Pris pr. person kr. 119,-

Centersalen - nummererede pladser

TIRSDAG D. 31. MAJ KL. 13.00
Billetpris: kr. 170,- (gælder for 2 personer) 
Plus 1 handler om fællesskab og samvær  
- 1 billet gælder for 2 personer, så du kan tage en ven, bekendt eller nabo med til koncert.

Det er de gode historier med finurlige detaljer om det store i det små, der er i fokus, når den prisvindende 
sangskriver og historiefortæller M.C. Hansen går på scenen med sin makker Jacob Chano. M.C. Hansen er 
blevet klappet en del på skulderen gennem tiden –han blev hædret som Årets Sangskriver ved Danish Music 
Awards Folk 2017, årets musikalske iværksætter i 2018 og i januar 2020 modtog han Vordingborg Kommu-
nes Kulturpris for arbejdet med det danske sprog og historierne om det sted, han kommer fra. 

M. C. Hansen står i høj grad på skuldrene af amerikansk folk- og rockmusik, som vi kender den fra Woody 
Guthrie, Bob Dylan og Townes Van Zandt, men også højskolesangbogen, Benny Andersen og Carl Nielsen.

Pavillonsalen – Caféopstilling



Den syvende søn feat. Michel Belli  

SheFunk
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ung

ung

FREDAG D. 10. JUNI KL. 20.00
Billetpris: kr. 150,- 
UNGbillet under 22 år - i forsalg kr. 75,-. Gyldigt ID medbringes. 
Kunstnermad kl. 18.30 kr. 70,- Koncert og kunstnermad kr. 220,- 

Den Syvende Søn blev dannet i 2012 på bagsædet af en bil på vej hjem fra et job i Jylland. Bandet har spillet 
sammen i syv år nu og samspillet og forståelsen for eget univers er vokset, stadig med en forkærlighed for 
beatmusik, psykedelisk rock og håndholdt gammeldags håndværk. Nu har bandet indspillet deres tredje 
album, og spontaniteten fået lov at råde i tilblivelsen af sangene, godt hjulpet på vej af producer, Christian Ki 
Dall. Teksterne er som Michel Bellis univers plejer at være, rimelig kontante, direkte uden at være for banale, 
og poetisk uden at være for højtravende. 

Kunstnermad kl. 18.30 
Vi serverer et lækkert hverdagsmåltid efter kokkens ønske, så vi i fællesskab lægger bunden til en rigtig dejlig af-
ten. Det er den samme mad, som musikerne får, før de går på scenen – heraf navnet ”kunstnermad”. Pris kr. 70,-

Pavillonsalen - Caféopstilling

FREDAG D. 3. JUNI KL. 20.00
Billetpris: kr. 150,- 
UNGBILLET - under 22 år kr. 100,-. Gyldigt ID medbringes.

Forrygende Funky Females anbefaler mere funk og festivitas! Bandet 
SheFunk lever og ånder for funk, og trommeslager Annie Grundtvig forklarer: ”Det er musik som kilder i maven 
og svinger på den der måde, der er lækker at danse til. Vi spiller det musik, vi selv vil feste til nu sammen med 
publikum.” Funk betyder beskidt og svedigt og er musik med nerve og soul, og det er på en gang råt, skarpt 
og tight. Shefunk er Danmarks eneste store Female Funk band – og med 10 seje kvinder på scenen er de nok 
også Danmarks største! I stil og udtryk læner Shefunk sig op af det legendariske band BLAST og til koncerter 
præsenterer bandet sange af store navne som Earth Wind & Fire, James Brown, Pointer Sisters, Stevie Wonder, 
Brecker Brothers og mange flere. Så fra alle os til alle jer – må funken være med jer!

Pavillonsalen

LØRDAG D. 27. AUGUST
Billetpris: Earlybird kr. 395,-

Sommeren 2022 er eneste mulighed for at opleve denne unikke dobbeltkoncert. 

Malurt 
Der bliver ”Superlove” og nostalgi på græsset ved Pavillonen, når Malurt kommer ”Tilbage til byen”. Det mu-
sikalske univers er på én og samme tid en aktuel teknologikritik og en fantastisk nostalgisk tidsrejse tilbage 
til 80’erne, hvor IT hed EDB, solen brændte i neon og kærlighed kunne opstå ved kassen i et supermarked. 
Kombinationen af Falchs uimodståelige vokal, musikernes synergi og charmerende fællesskab med publikum 
har for længst gjort Malurt til en uomgængelig del af den danske rockhistorie, og de fleste kan synge med på 
”Mød mig i mørket”, ”Den eneste i verden”, ”CPR” og mange flere.

Magtens Korridorer 
Har lagt Pavillonen ned flere til massive rockbrag og cementeret sig som et af landets absolut fedest live 
bands. De brød massivt igennem lydmuren til danskerne i 2005, da de med albummet »Friværdi« erobrede 
både hitlisten og et hjørne af folkesjælen. Med hits som ”Lorteparforhold”, ”Picnic” og ”Pandora” har 
Magtens Korridorer skrevet sig ind i dansk rockhistorie som et hårdtarbejdende rockband, der til stadighed 
udgiver væsentlige albums, og spiller intense og fandenivoldske koncerter, så anmeldere i kor kalder dem 
landets bedste liveband.

Pavillonparken ved Pavillonen – Unummererede siddepladser

Pavillonen på græs 
Malurt & Magtens Korridorer 



Hold fest i kulturelle omgivelser…

6 koncerter for kr. 300,-

... og meget mere er på vej

GLÆD DIG OGSÅ TIL EFTERÅRET 2022

25. august
BEATLES FOREVER

5. oktober

SPECIALKLASSEN

BRYAN ADAMS 
TRIBUTE
24. september

TINA DICKOW 
7. oktober

TO MIKROFONER OG  
EN STAK VINYLER 
4. oktober

LAUST SONNE/AC  
/JAKOB DINESEN
27.oktober

VERDEN  
IFØLGE PELLE
10. november

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.

19. november
PAULINE

GINTBERG
– DØD ELLER LEENDE
22. september

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.



 

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 2022

KULTURSPONSOR 2008KULTURSPONSOR 2008

Sølvsponsor 2022

Hovedsponsor 2022

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



johnsen.dk 

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

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@

Besøg caféen
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.

Der er noget til alle sanser, når du starter din aften med et  
lækkert måltid kreeret af Pavillonens egen kok inden et show.  
Når bunden skal lægges før en stor oplevelse kan vi tilbyde:

Udvid oplevelsen med en lækker menu

    Spisning Spisning  
     inkl. show

 23.  feb. Niels Hausgaard + Hausgaard-buffet 189,- 609,-

 4. mar. Sebastian Band + Tapas og bobler 195,- 590,-

 19.  mar.  Folkeklubben + Smørrebrødsbuffet 145,- 470,-

 24. mar.  Hans Theessink og Knud Møller + Stegt flæsk de lux 160,- 360,-

 26.  mar. Sorten Muld + Vegetarbuffet 169,- 364,-

 1. apr. Copenhagen Drummers + Trommende Tex Mex buffet 169,- 519,-

 9. apr.  Dorthe Gerlach + Pavillontallerken og bobler 175,- 470,-

 10.  apr.  Brunch og Thomas Buttenschøn - 260,-

 24. apr. Hit med 80’erne + 80’er buffet 195,- 420,-

 2. jun.  Jacob Taarnhøj + Pavillonens Burger 119,- 339,-

 10.  jun.  Den syvende søn + Kunstnermad 70,- 220,-


