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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.  
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www.djurslandsbank.dk
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billetter, aktier, gavekort
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Velkommen til 
et fantastisk 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. 

Kultur er det positive indspark i hverdagen og der er rigtig 
meget at glæde sig til i Pavillonen i 2023.

Kultur kan det med at give os en mental pause fra hverda-
gen og krisen, det pusterum der skal til for at blive mentalt 
fyldt op på batterierne. Kulturen styrker vores kreativitet og 
vores positivitet. Den styrker fællesskabet, bringer os sammen, 
giver os samhørighed og giver os en platform for en fælles 
referenceramme. Samtidig styrker den samtalen omkring de 
fælles oplevelser, vi har haft sammen. Kulturen giver os også 
mulighed for eftertænksomhed og refleksion og giver os et 
spejl på livet. Den levende kultur er mere vigtig, end den nogle 
gange får kredit for og er den her ikke vil vi savne den utroligt 
meget. Vi har brug for den til at samle os omkring i en tid, 
hvor Corona, invasion og krig har haft de store overskrifter i 
alt for længe og følgevirkningerne påvirker os i vores hverdag. 

2022 som vi netop er kommet ud af var på mange måder et 
specielt og vildt år. Det startede med nedlukning og gik over i 
følgevirkninger af krig i Europa, men heldigvis blev vi forsam-
lingsrestriktionerne kvit. Vi er glade for, at det har været muligt 
for at samle utroligt mange mennesker til positive oplevelser 
i et væld af forskellige genrer. Når vi dykker lidt ned i det har 
vi bl.a. haft over 400 optrædende forbi, præsenteret arrange-
menter på over 25 forskellige lokationer og helt nye steder. 
Grenaa Gademusikerfestival kom tilbage til midtbyen i ny og 
stærk form og med stor succes, og i alt har vi gennemført mere 

end 160 arrangementer i forskellige genrer. Tak for den fanta-
stiske modtagelse af Pavillonen på Græs og de mange roser 
vi har fået efterfølgende. Et arrangement, der nu er kommet 
for at blive – i 2023 i version 3.0 - med selveste Tv-2 som 
hovednavn. Tak for at så mange allerede har sikret sig billet…
vi kan allerede se at det bliver en fest.

Læg mærke til de mange nye navne der også er på program-
met i foråret – tjek dem ud før de bliver store – du har chancen 
for at være med fra start i Pavillonen, blandt andet i vores Klub 
Lyt Nyt koncept.
Er du studerende eller under 25 år, er der fordele at hente i 
Pavillonen med særpriser på en række arrangementer – hold 
øje med det her i programmet

Jeg vil også her lige benytte lejligheden til at sige tak til vores 
fantastiske faste stab i Pavillonen de har stillet op, pillet ned, 
lavet mad, serviceret, booket ind, ordnet bilag, gjort rent, ad-
ministreret, koordineret, solgt billetter og meget meget mere 
i lange baner. Vores skønne frivillige i Paw Crew er i vækst 
og de er mødt friske ind og hjulpet med at afvikle et hav af 
arrangementer sammen med et hold af supervisorer til ug med 
kryds og slange. De fortjener alle en kæmpe hånd for deres 
utrættelige indsats for kulturen.

Vi ses i Pavillonen – lige der hvor kulturen er levende.
Jesper Jul, direktør

24. februar

STINE 
KLINGSTEN

LY T  N Y T

kr 140,-

4. maj
LOUD TIGER

LY T  N Y T

kr 140,-25. marts
FABRÄK

LY T  N Y T

kr 200,-

10. marts
SINÉ

LY T  N Y T

kr 150,- 18. marts

DANSER  
MED PIGER

LY T  N Y T

kr 195,-

12. maj
FRÄULEIN

LY T  N Y T

kr 160,-

BONUS

1. april kr 200,-

RANDI 
LAUBEK
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Eks-mænd 
SØNDAG D. 22. JANUAR KL. 19.00
Billetpris kr. 250,- 
En del af teaterpakken

En glohed lufthavn i Nordspanien. Kø ved security. Du har tømmermænd, 
flyet er aflyst, og nu render du ind i en irriterende, selvfed og stortalende 
blærerøv. Kan det overhovedet blive værre? Ja! ... For det var ham, der løb med din kone!

Eks-mænd er en humoristisk fortælling om to mænds rejse gennem Europa på slidte dæk og halvtom tank. 
De to har absolut intet til fælles... på nær: Rygproblemer, manglende stedsans, en eks-kone og en tætpakket 
midtvejskrise i bagagen. Med deres helt særlige humoristiske timing og figurtegning fortsætter Niels 
Ellegaard og Henrik Lykkegaard deres succesfulde parløb på Folketeatret. Denne gang i en nyskrevet road 
comedy om afveje og omveje, sandheder og løgne.

Eks-mænd sætter den fraskilte mand i midtvejskrise under lup på en måde, der gør os alle lidt klogere på 
livet og får os til at grine ad det.

Centersalen - Nummererede pladser

Ulla Lampe - Kunstudstilling

FERNISERING FREDAG D. 27. JANUAR KL. 17.00
Fri entré inkl. et glas vin  
Udstillingen kan ses i Pavillonens åbningstid til og med 26. februar

Ulla Lampes malerier handler om moderne menneskers aktivitet i samspil med 
natur og kultur. Det levende liv, det at være til - på godt og på ondt. Følelser 
som nysgerrighed og koncentration, men også ensomhed og sårbarhed er 
centrale. Hendes karakteristiske motiver er fortolkninger af naturen og aftryk af 
menneskets tilstedeværelse. Ved første øjekast fremstår malerierne nærmest fotorealistiske; hensigten er ikke 
at skildre specifikke steder eller situationer, men er snarere en undersøgelse af en verden i forandring, med 
tanke på den fremtid vi skal møde; åben for spørgsmål, projektioner og fortolkninger.

Bøger, planter, lamper, vinduer er nogle af de objekter, der er motiver i hendes nyeste malerier. Ulla Lampe 
arbejder med grove flader og pertentlige strøg, ofte i et mix af olie og akryl; det giver hende mulighed for at 
lege med både det spontane og stringente, det hurtige og det langsomme. Fotografering indgår som en del 
af hendes arbejdsproces.

Foyeren – Fri entre 
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.

One-Eyed Mule 
FREDAG D. 27. JANUAR KL. 20.00
Billetpris kr. 175,- 
STUD./UNGBILLET - under 25 år kr. 100,-. Gyldigt ID medbringes.

One-Eyed Mule indspillede i 2022 en ny plade, som er deres 6. i rækken. Bandets ankermand er ingen ringere 
end Rasmus Dall, som du kender fra Folkeklubben. Bandet debuterede i 2006 med pladen ”Hobo in the land 
of love”. Gennem årene har One-Eyed Mule markeret sig som et af Danmarks mest interessante folk-rock 
orkestre, og bandet har med deres fem plader skabt deres helt eget udtrykt.

One-Eyed Mule står med ben i forskellige musikalske lejre: Lyden er drømmende, folky, rocky, skramlet, funky, 
syret... som et et-øjet muldyr på afveje! En musikalsk oplevelse af høj kvalitet.

Pavillonsalen

ung
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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. 10. FEBRUAR KL. 19.00
Billetpris kr. 250,-  
STUD./UNGBILLET - under 25 år kr. 120,-. Gyldigt ID medbringes.

Ane Høgsberg er klar med det nye comedy show ’MORSKAB’. Efter 
succeserne ’Dårlig Feminist’ og ’Døden Har En Årsag’ har Ane nu kastet 
sig over et standup-show fuldstændig blottet for store moraler og tabuemner. “Det skal bare være morsomt! 
Enkelt, sjovt og ikke så mange dikkedarer. De sidste par år har været underlige for os alle sammen, og hvis 
der er noget, som vi har brug for efter en krisetid, så er det at grine af og med hinanden”.

Soloshowet tager udgangspunkt i Ane Høgsbergs liv, betragtninger og de universelle udfordringer, vi alle 
stifter bekendtskab med i løbet af livet, på tværs af sociale lag, geografi og opvækst. “Vi er nok alligevel 
allesammen mere ens, end vi går og tror og om ikke andet, så kan vi allesammen lide at have det sjovt og 
more os, og så kan vi da mødes om det”.

Pavillonsalen 

Ane Høgsberg - Morskab
ung

TORSDAG D. 9. FEBRUAR KL. 20.00
Billetpris kr. 185,-  
STUD./UNGBILLET - under 25 år kr. 95,-. Gyldigt ID medbringes.

Jazz i absolut verdensklasse. Svaneborg Kardyb er Nikolaj Svaneborg 
(Wurlitzer, Juno, klaver) og Jonas Kardyb (trommer, percussion) - en 
prisvindende duo fra Danmark. Med inspirationskilder som Nils Frahm, Esbjörn Svensson og Jan Johansson’s 
mesterværk Jazz På Svenska er deres musik en udsøgt og frydefuld sammensmeltning af smukke melodier, 
delikat minimalisme, catchy grooves og subtile elektroniske vibes, nordisk atmosfære og organisk sammenspil 
– alt sammen understreget af en uforbeholden lyst til at spille sammen.

Efter udgivelsen af duoens første albums, Knob (2019) og Haven (2020), fulgte et par hæsblæsende år med 
massiv opmærksomhed og anmelderroste koncerter i både ind- og udland. Duoen gjorde sig bemærket ved 
Danish Music Awards Jazz 2019 ved både at modtage prisen for Årets Nye Talent og Årets Danske Jazzkom-
ponist for deres ”meditative grooves, deres naturlige tilgang til melodi og den udsøgte interaktion imellem 
dem.” Duoen er meget populære i udlandet og spiller over det meste af verden og nu også i Grenaa!

Pavillonsalen 

Svaneborg Kardyb
ung

FREDAG D. 3. FEBRUAR KL. 19.30
Billetpris kr. 295,-  
STUD./UNGBILLET - under 25 år kr. 200,-. Gyldigt ID medbringes.

Glæd dig til en aften, hvor billedkunst, musik, projektering og 
stemning mødes i skøn forening og skaber en kulturel og rørende 
stemning, der ikke er set før - med et stort og unikt sammensat hold af fantastiske musikere. LAND er en 
vidunderlig og usædvanlig koncertoplevelse. Her mixes videokunst og billedkunst med Kristian Lilholts forun-
derlige musik - fremført af Lilholts velspillende 8 m/k band. Alle sanser sættes i spil!

Da Kristian Lilholt stiftede bekendtskab med billedkunstner Carsten Franks landskabsmalerier og tilhørende 
digte, blev han øjeblikkeligt tændt. Malerier og ord nærmest skreg på at blive til musik. Projektet LAND 
tog hurtigt form, og filmproducer Kim Søgaard blev inviteret til at give sange og malerier en levende visuel 
dimension. Aldrig før har man oplevet en lignende tværkunstnerisk rejse gennem alle årets 12 måneder og 
‘byens rum’ i en symbiose af malerier, film og musik.

Centersalen - Nummererede pladser

LAND med Kristian Lilholt 
ung
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Stine Klingsten band 

Lasse Skriver 

Deux Femmes - Sanne Damore og Berit Spælling 

ung

TORSDAG D. 23. FEBRUAR KL. 20.00
Billetpris kr. 195,- 
STUD./UNGBILLET - under 25 år kr. 100,-. Gyldigt ID medbringes.

Siden Lasse Skriver tonede frem på skærmen i årets udgave af X Factor, er hans 
popularitet vokset med rekordfart, og til december tager det unge talent hul på 
sin første Danmarksturné, der i februar 2023 bringer ham forbi Pavillonen, så fans kan opleve det populære 
stjerneskud live. Lasse Skriver skrev allerede kontrakt med Sony efter den første bootcamp i X Factor.

Lasse Skriver optrådte på årets Spot Festival. Lasse Skrivers vej til musikken har været intet mindre end unik 
- og samtidig inspirerende for mange mennesker, der befinder sig det samme sted i livet som Lasse selv – en 
overgangsfase, hvor man ikke blot finder sig selv, men også den vej man vil tage livet med på. At gå den 
ene dag fra at være en helt normal 18-årig mand, i gang med at tage sin tømreruddannelse, til at sidde i et 
professionelt indspilningsstudie i Stockholm og lave musik.

Pavillonsalen
ung

FREDAG D. 24. FEBRUAR KL. 20.00
Billetpris kr. 140,- 
STUD./UNGBILLET - under 25 år kr. 60,-. Gyldigt ID medbringes. 
Meld dig ind i klub LYT NYT og få 6 koncerter og  
medlemsfordele for kun kr. 350,-

Stine Klingsten’s musik er lige dele kantet, små-skæv og uforudsigelig. Den er finurlig og svær at placere i én 
enkelt kasse. Helt ligesom Stine Klingsten selv. Hun er braget ind på den danske musikscene med et udtryk, 
der på én og samme tid er kompromisløst, modigt og skrøbeligt. Med et forførende nærvær, smittende humør 
og en helt særlig jordforbindelse har Stine Klingsten siden 2020 sunget sig ind i manges hjerter. Med en Hel-
ge-pris i bagagen - for årets sangskriver - har hun på kort tid formået at skabe et endnu ufortolket univers, 
der både lyder inderligt, poppet og disco-folket.

Stine Klingsten har netop udgivet sit debutalbum ”DAGE” 20. maj 2022 (digitalt). Pladen har allerede høstet 
stærke anmeldelser og bliver beskrevet som et mesterligt og sanseligt album!

Pavillonsalen 

SØNDAG D. 26. FEBRUAR KL. 14.30
Billetpris kr. 200,- / for medlemmer af Grenaa Kunst-  
og Musikforening kr. 150,- 
Prisen er inkl. kaffe og kage

Deux Femmes – oboist Sanne Damore og harpenist Berit Spælling er begge uddannet på Det Kongelige Dan-
ske Musikkonservatorium. Obo og harpe er to sjældne instrumenter, der klæder hinanden og på smukkeste 
vis fylder et koncertrum med vellyd.

Deux Femmes spiller de klassiske komponister som bl.a. Bach, Händel, Fauré, Satie, Richard Strauss samt de 
mere populære komponister som Astor Piazzolla, Beatles, Chaplin, Ennio Morricone. Deux Femmes spiller, ud-
over klassiske værker, musik indenfor genrerne jazz, highlights, evergreens og filmmusik. Repertoiret omfatter 
både Bach, Mozart, Richard Strauss, men også Erroll Garner, Morricone, Hoagy Carmichael o.a.

Berit Spælling tidligere medlem af Trio Rococo og assisterer i bl.a. Sjællands Symfoniorkester. Sanne Damore 
assisterer i diverse landsdels- og teaterorkestre. De har underholdt på Glyptoteket, Kronborg, Børsen, Hilton 
Hotel, Lerchenborg Slot, Koldinghus etc.

Pavillonsalen 
Arrangør: Grenaa Kunst- & Musikforening 



Kunstudstilling
Pia Elkjær

Martin Kanstrup 

FERNISERING ONSDAG D. 1. MARTS KL. 17.00
Fri entré inkl. et glas vin  
Udstillingen kan ses i Pavillonens åbningstid til og med 30. marts.

Pia Elkjær er maler og fotograf.

Hun bevæger sig gennem landskaberne, de store vidder; ind i detaljerne. Leder efter det sted der er uden 
handlinger. Pausen, en sprække, et ophold, - et nu. Det sted hvor øjet får ro. Hvor hun kan være tilstede. Det 
sted, hvor landskabet opløser sig i struktur og mønstre. Der er jo motiver overalt. Pia kigger søgende rundt 
indtil noget fanger hendes øje og holder hendes blik fast. Det er det umiddelbare indtryk hun forsøger at 
udtrykke. Hun lader motiverne udtrykker sig med nærvær og humor. Pia arbejder i akryl. Det passer godt 
til hendes temperament og forsøg på at indfange det umiddelbare. Det kan ske med både med de store 
armbevægelser og de enkle strøg.

Foyeren – Fri entre

TORSDAG D. 2. MARTS KL. 20.00
Billetpris kr. 195,- 

Martin Kanstrup er musikalsk comedy af bedste skuffe på klingende 
nordjysk. Martin begyndte for få år siden at uploade små videoer op på sin 
facebook og har på kort tid fået mere end 30.000 følgere på sin side. 

Entertainer, troubadour og spillemand. Flere betegnelser passer på musiker 
og komiker Martin Kanstrup fra Thy, der har bygget sit show op med referencer til den humoristiske arv fra 
legender som De Nattergale, Allan Olsen og naturligvis Niels Hausgaard.

Kanstrup tager dig i med ind i et show fyldt med musikalsk hverdagspoesi under titlen ”Thybo og not Thybo”. 
Han gør sig blandt andet i et jordnært mandeunivers, hvor han formår at få kvinder til at grine af mænd og 
mænd til at grine ad sig selv. Du vil opleve fællessang, sjove anekdoter og finurlige sange på thybomål. Man 
kommer på en lille rejse i Kanstrups liv og ikke mindst, hvordan hans krøllede hjerne oplever dagligdagens 
små og store udfordringer.

Pavillonsalen

Poul Krebs med band 

FÅ BILLETTER TILBAGE

FREDAG D. 3. MARTS KL. 20.00
Billetpris kr. 365,-  
Buffet kl. 18.00 á kr. 225,-  
Billet til koncert inkl. buffet kr. 590,-

Denne koncert bliver en festlig fejring af en unik karriere - 
imponerende 25 album på 45 år i den danske musikbranche.

”Man skal huske at fejre det, der er værd at fejre og 25 album er da i den grad værd at fejre. Vi vil spille en 
ny type koncerter - en tidsrejse med en sang fra hvert album helt tilbage fra den spæde start og til det sidste 
nye skud på stammen ”Sange til natten”. Og så kan vi kun drømme om, at I kan huske, hvor I var og med 
hvem I hørte de sange første gang.”

Buffet kl. 18.00:  
Start din aften med en udsøgt buffet efter kokkens bedste fantasi. Pris pr. person kr. 225,- 

Centersalen - Nummererede pladser

FÅ BILLETTER TILBAGE

76
GRATIS PARKERING VED PAVILLONEN
Når du skal til kulturarrangementer i Pavillonen er der gratis parkering lige uden for hovedindgangen.



Jonny Hefty & Jøden
LØRDAG D. 4. MARTS KL. 20.00
Billetpris kr. 165,-  
STUD./UNGBILLET - under 25 år kr. 80,-. Gyldigt ID medbringes.

De siger, at det er blevet dyrt at tænde for varmen, men bare rolig, den 
kommer til at få fuld gas når Jonny Hefty & Jøden besøger og besætter dit 
yndlingsspillested. Du er måske blevet et par år ældre siden sidst, men hos os har Gamle Dreng (m/k) altid 
været et kompliment. Ja, vi ved godt, at du er blevet lidt dårligere til at gå til koncert, men nu skal det sgu 
være, og skal det være vildt, så lad det være helt vildt. Til foråret 2023 er Jonny Hefty & Jøden ude med ny 
udgivelse, og den skal dæleme luftes og vises frem som en spritny cykel. Og du skal da med! Måske får du 
endda et lift ned af Memory Lane med evergreens, der minder dig om dengang, hvor det hele var lidt federe 
og meget farligere. Jonny Hefty er stadigvæk Aalborgs mest langhårede heavy rapper, og Jøden har absolut 
ikke skåret ned for hverken energien eller charmen. 

Pavillonsalen

Senior stand-up med Jan Hertz
TIRSDAG D. 7. MARTS KL. 19.00
Billetpris kr. 250,-  
En del af teaterpakken 
 
“Senior stand up - i farver” med Jan Hertz er en selvbiografisk, morsom 
fortælling om de valg, som man træffer her i livet og konsekvenserne deraf, hvor vi - som noget nyt - giver 
stand-up genren en dramatisk udtryksform.

Situationer og mennesker har klæbet sig fast i hans bevidsthed og råt for usødet spiller han mere end 65-års 
rutsjebanetur. Et dramatisk, sensitivt, kontant, helhjertet livsdrama om konsekvenserne i at måtte træffe fra- og 
tilvalg. Derfor er der mere end 10 medvirkende i forestillingen, når han genoplever lyslevende situationer og 
publikum ”møder” Ebbe Rode, John Price, Jørgen Reenberg, Kai Holm, Ejnar Federspiel, Helle Virkner, Poul 
Bundgaard og Dronning Margrethe.

Pavillonsalen – Unummererede siddepladser 

ONSDAG D. 8. MARTS KL. 19.00
Billetpris kr. 320,-

Så er den gal igen, sagde hunden!

Nu er hele Danmarks Stokkefar klar med sit tredje og hidtil sjoveste one-
man show. Hermed også et punktum i trilogien, som rummer fortællingen 
om en af landets mest folkekære, elskede og prisvindende komikere. (Har han selv skrevet det her?… hold 
kæft!).

Nu kommer showet, JEG ER STADIG…, hvor han stiller spørgsmålet: ”Hvad er det så, jeg gerne vil være?” 
Både store og små tanker om, hvad livet bringer en, hvis vi kigger lidt fremad. Problemet er, at Nikolaj Stok-
holm ser virkelig dårligt. Så det bliver ikke langt, han ser. Men det er også sådan, at vi helst vil opleve ham.

Centersalen – Nummererede pladser

Jeg er stadig Nikolaj Stokholm

UDSOLGT

ung
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VIGTIGT! Tjek 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. 



Celtic Horizon band

Siné
FREDAG D. 10. MARTS KL. 20.00
Billetpris kr. 150,-  
STUD./UNGBILLET - under 25 år kr. 60,-. Gyldigt ID medbringes. 
Meld dig ind i klub LYT NYT og få 6 koncerter  
og medlemsfordele for kun kr. 350,-

Musikken tager sonisk afsæt i 90’ernes R’n’B og breakbeats sat ind i en moderne kontekst og bevæger 
sig generelt omkring kontraster… men fremført af et rigtigt levende band med alle instrumenter. Solskin-
spop blandet med hip-hoppens rå æstetik, hvor stærke hooks møder samplede beats og horn-stabs, mens 
tekstuniverset tager afsæt i let-hjertet dagbogsform, der reflekterer over livet i 20’erne med dertilhørende 
forventningspres om uddannelse, fast forhold og børn. Alvorlige emner der fylder meget, men tages med et 
let smil, og leveres med feel-good pop og masser af humor.

Pavillonsalen

FREDAG D. 17. MARTS KL. 20.00
Billetpris kr. 175,- 

Som duo startede gruppen oprindeligt under navnet The Celtic 
Horizon og optrådte som sådan for det britiske og hollandske pub-
likum i 12 år, bestående af Bob Ferguson og Neil Nicholson, begge kendte hovedfigurer fra det nu nedlagte, 
men meget publikumspopulære skotske band, Beggars Row. 

Duoen har optrådt til ethvert tænkeligt type arrangement, men især i forbindelse med firma events blev de 
specielt eftertragtet og fandt sig her en niche, og i kølvandet heraf opstod netop Celtic Horizon Band. 

Med deres unikke optræden med et mix af koncert, show og dans til samspilskoncerter, såkaldte Ceilidhs, 
blev de straks en succes, og har siden optrådt for utallige nationaliteter fra hele verden. Af højt profilerede 
spillesteder i hjemlandet Skotland kan nævnes det estimerede Stirling og Edinburgh slot, det 1. klasses 
Gleneagles Hotel samt andre hoteller af bedste skuffe, som gruppen kan skrive på kundelisten, og figurerer 
ofte i både radio og Tv-programmer. 

Pavillonsalen - Cafeopstilling

Verden ifølge Pelle 
TORSDAG D. 9. MARTS KL. 20.00
Billetpris kr. 295,-  
Buffet kl. 18.00 á kr. 195,-  
Billet til koncert inkl. buffet kr. 490,-

Trine Gadebergs populære satirefigur, “Pelle”, har over ni millioner 
visninger på Facebook og YouTube og har medvirket i en række optrædener hos de danske revyer. I oktober 
2022 var der premiere på figurens allerførste one-child comedyshow med titlen ’Verden ifølge Pelle’, der 
også inviterer andre af Trine Gadebergs velkendte karakterer med på scenen. Med mere end 20.000 solgte 
billetter og 35 shows med fyldte sale i løbet af de seneste måneder forlænges den succesfulde turné nu med 
15 ekstra shows i foråret 2023.

Publikum er vilde med Trine Gadeberg og den ”fem og en halv-år gamle” Pelle, når harsk samfundskritik og 
satire strømmer igennem videoerne på YouTube - og hele efteråret har den ukronede revydronning for første 
gang haft “Pelle” med under armen på landevejen og rejst Danmark rundt med sit one-child comedyshow, 
Verden ifølge Pelle.

Buffet kl. 18.00: 
Start din aften med en udsøgt buffet efter kokkens bedste fantasi. Pris pr. person kr. 195,- 

Centersalen - Nummererede pladser
ung
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Danser Med Piger
LØRDAG D. 18. MARTS KL. 20.00
Billetpris kr. 195,-  
STUD./UNGBILLET - under 25 år kr. 70,-. Gyldigt ID medbringes. 
Meld dig ind i klub LYT NYT og få 6 koncerter og  
medlemsfordele for kun kr. 350,-

Efter flere år med optrædener med coverversioner fik bandet lyst til selv at skrive og indspille deres egen mu-
sik. En aften i deres selvbyggede hjemmestudie skete der pludselig noget. Debutsinglen tog sin spæde start 
og i stedet for at gå i seng for at være friske til en vigtig session dagen efter, blev bandet oppe hele natten 
for at lave sangen færdig: ”Når vi laver musik, så går vi og har det for sygt hele aftenen og natten! Vi går og 
danser til det, synger, kigger på hinanden og får det fedeste rush af at lave den her musik. Vi synes, det ville 
være dumt, hvis ikke vi forsøger at videregive denne følelse, til dem der vil lytte”. – Danser Med Piger.

Pavillonsalen

ung

Simon Jul – Så langt så godt

Vega Strauss Band

FREDAG D. 24. MARTS KL. 20.00
Billetpris kr. 295,-   
Klassisk smørrebrødsbord kl. 18.30 á kr. 160,-  
Billet til show inkl. smørrebrødsbord kr. 455,-

”Så langt, så godt - 25 års ustyrligheder” 
Simon Jul har igennem 25 år været en institution i den danske 
underholdningsbranche, og det deler han nu ud af for første gang. 
Simon tager publikum med på den vanvittige rejse, hvor vi skal 
høre om Banjos Likørstue, Mujaffa-spillet, Det Røde Kapel, Malk De Koijn , Suspekt, Michelin restauranter, 
Radio24Syv og så lidt om det også at blive slagter. Ingen har så stor en bagage som Simon Jul og en aften i 
hans selskab bliver med eftertænksomhed, gråd, lummerhed og måske hulkende grin… Og som om det ikke 
var nok, så har Simon har også guitaren med. Alt i alt en aften hvor Simon Jul åbner livets dagbog helt uden 
grænser. Alle følelsesregistre vil blive berørt.

Smørrebrødsbord kl. 18.00:  
Start din aften med Klassisk smørrebrødsbord ad libitum. Pris pr. person kr. 160,- 

Centersalen - Nummererede pladser

TORSDAG D. 23. MARTS KL. 20.00
Billetpris kr. 175,- 

Tony Vega, født i blues byen Chicago og opvokset i Houston/TX, 
tager dig med fra Roadhouse Blues på de texanske juke joints til 
american roots og rock´n´roll. ”Tony Vega is a monster!”, udtalte 
legendariske ZZ Tops frontmand Billy Gibbons med respekt for Vegas 
fremragende guitarspil. Og som det ikke skulle være nok har Vega allieret sig med en af Europas allerbedste 
guitarister den fra Tyskland stammende Kai Strauss. Begge musikere har deres aktuelle albums ”Black Magic 
Box” of ”I Go By Feel”, med i bagagen, når de gæster Pavillonen.

Det bliver en guitarfest uden sidestykke. Med sig har de en bundtrutinerede rytme sektion i skikkelse af Mads 
”Tiny” Andersen (Mike Andersen Band, HP Lange Band, Michelle Birkballe Band) på trommer. Manden, der 
slår sig løs på bas, er Henrik Poulsen (Peter Sommer, The Mukerjee Development og mange andre). 
Vega/Strauss Band er en sjældent, internationalt blues-sammenkomst og et must for live musik- og guitar 
fans, som skal notere sig denne aften i kalenderen.

Pavillonsalen

FÅ BILLETTER TILBAGE
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FÅ BILLETTER TILBAGE

Randers Kammerorkester
FREDAG D. 24. MARTS KL. 19.30
Billetpris kr. 150,- / for medlemmer af Grenaa Kunst-  
og Musikforening kr. 100,-

Selv om der mellem rækkerne i koncertsalen ikke er plads til store 
bevægelser, er den klassiske musik fuld af forførende opfordringer til 
at bruge kroppen og kaste sig ud i dansen. Fra Haydns yndefulde menuetter over Brahms’ fyrige fortolkning 
af de ungarske bondedanse til Piazzollas svedige tangoer fra dansehallerne i Buenos Aires.

Når musik, krop og rytme går op i en højere enhed, opstår dansen som et umiddelbart udtryk for stemninger, 
følelser og tilstande. I ekstatiske og improviserede rituelle danse eller i velovervejede og indøvede dansetrin i 
barndommens danseskoler. Randers Kammerorkester spiller syv stykker musik, der hver især har dansen som 
udgangspunkt.

Pavillonsalen

FABRÄK
LØRDAG D. 25. MARTS KL. 20.00
Billetpris kr. 200,-  
STUD./UNGBILLET - under 25 år kr. 75,-. Gyldigt ID medbringes. 
Meld dig ind i klub LYT NYT og få 6 koncerter  
og medlemsfordele for kun kr. 350,-

Siden FABRÄK debuterede tilbage i foråret 2021 har de taget Danmark med storm. Den hypede duo har i år 
udgivet deres anmelderroste debutalbum ”RIGE BØRN LEGER BEDST” og har spillet over 50 koncerter over 
hele landet og er nu nomineret til ”Årets Nye Danske Live Navn” ved DMA. Nu er de tilbage med singlen 
”TO FINGRE” og annoncerer deres største turné til dato, når de spiller i 23 byer til foråret 2023. Det seneste 
års tid er FABRÄK gået fra at være en punket undergrunds duo til at være et act, som hele musik Danmark 
spærrede øjnene nysgerrigt op for. De har formået at samle unge som ældre til deres vilde koncerter på 
sommerens festivaler, der nu har kulmineret i, at de er blevet nomineret til ”Årets Nye Danske Live Navn” ved 
DMA 2022. ”Vi er mere klar end nogensinde til at spille for jer i hele Danmark”. 

Pavillonsalen

ung
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 Teaterpakke – sæson 22/23
Kom til forestilling i Pavillonen på abonnement med særdeles favorable vilkår.
4 forestillinger til kun kr. 500,- i alt (du sparer over kr. 300,-)  
Ny sæson starter i efteråret 2023.

Har du allerede været til én eller flere forestillinger af denne sæsons Teaterpakke, kan du få den 
sidste forestilling med Jan Hertz til en eksklusiv pris. Du vil automatisk modtage mere info i din mail.

EKSMÆND
22. januar kr 250,-

SENIOR  
STANDUP MED 
JAN HERTZ 
7. marts kr 250,-
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Karl Kristian & De Store Drenge
TORSDAG D. 30. MARTS KL. 20.00
Billetpris kr. 170,-  
STUD./UNGBILLET - under 25 år kr. 100,-. Gyldigt ID medbringes.

Karl Kristian fra Hvide Sande er dette års modtager af Autors 
Hæderspris 2022 (upcoming) – Nyt album ”Superhelt”!

Karl Kristian fra Hvide Sande spejler sin musik og tekster i det jordnære. Med inspiration fra egnsfæller og 
ikoner som Johnny Madsen og Allan Olsen skriver Karl Kristian sig direkte ind i en folkekær tradition af 
troubadourer, som formår at formidle små åbenbaringer gennem dagligdagens trummerum. Karl Kristians 
tekstunivers runger som et ekko af Sebastians poetiske lyrik, mens selve musikken har et mere moderne islæt, 
der skaber associationer til Tue West. Med Karl Kristian er de danske digte igen at finde i populærmusikken, 
hvilket høres på debutalbummet ”Før jeg sover ind” fra 2019. Med på scenen er: Palle Hjorth på keys, klaver 
og harmonika, Søren Poulsen på trommer og percussion, Henrik Poulsen på elbas

Pavillonsalen

ung

FREDAG D. 31. MARTS KL. 20.00
Billetpris kr. 195,- 

Med den karakteristiske rå stemme som det absolutte midtpunkt 
og en guitarkuffert fyldt med iørefaldende sange om kærligheden, 
glæderne og de udfordringer, som livet byder på, har Nikolaj og Piloterne igennem årene altid berørt mange 
hjerter. Stemmen, sangene og et fantastisk energifyldt sceneshow har lige fra begyndelsen været med til at 
skabe et ry om et vitalt live band som sparker røv med poetisk råstyrke. Nikolaj og Piloterne kommer med en 
blanding af nye og gamle velkendte hits. Nikolaj og Piloterne har siden debutalbummet ”Piloter” fra 1989 
- som høstede en Danish Music Award - forkælet nationen med iørefaldende og energiske pop/rock sange. 
Store hits som ”Du er min”, ”Engel”, ”Ridder af kærligheden”, ”Kommer nok hjem” og ”Jeg har det fint”, 
”Du står stadig der” har fået masser af airplay og har dannet rammen om rigtig mange koncerter over en 
periode på mere end 30 år.

Pavillonsalen 

Nikolaj & Piloterne

Kunstudstilling
Bente Elisabeth
FERNISERING LØRDAG D. 1. APRIL KL. 17.00 
Fri entré inkl. et glas vin 
Udstillingen kan ses i Pavillonens åbningstid  
til og med 28. april. 

Bente Elisabeths malerier sprudler af glæde over naturen, de fantastiske scenerier, som vi dagligt kan se. 
Underet over et frøs forvandling til den smukkeste blomst, lysets skiften og årstiderne. Der er harmoni i 
malerierne, en balance mellem farverne - en sanseoplevelse. At stå foran et af Bente Elisabeths naturmalerier 
er som at sanse naturen, vandfaldet, fjeldenes lys og skygge, havets farvespil og bølgernes bevægelser. 

Bente Elisabeth er aktiv i internationale projekter med kunstnere og forskere om FN´s 17 verdensmål og med 
base i sit atelier på Mols. Og hun er i øvrigt kulturguide på FOF Djurslands Kunst- og Kulturrejser. Se mere på 
www.benteelisabeth.dk

Foyeren – Fri entre

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.
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LØRDAG D. 1. APRIL KL. 20.00
Billetpris kr. 200,- 

Randi Laubek er en ener i dansk musik, altid søgende og eksperimen-
terende bevæger hun sig med sin store stemme, ubesværet rundt i grænselandet mellem pop, soul, jazz, 
klassisk, country og worldmusic.

Koncerten består af sange fra hele Laubeks bagkatalog, heriblandt numre fra den seneste EP “Jetty Out To 
Sea”. Et møde mellem klassiske, kinesiske strengeinstrumenter og tonalitet og Laubeks eget sangskriveru-
nivers. Med sig har hun pianisten, komponisten m.m. Anders P. Jensen, der udover sin egen elektroniske 
karriere bl.a har sat sit aftryk hos kunstnere som Cancer, Thulebasen, Iceage, Love Shop, Hanne Boel og 
Caroline Henderson og har været en fast samarbejdspartner for Laubek siden den prisbelønnede debut Ducks 
And Drakes fra 1997.

Centersalen - Nummererede pladser

Randi Laubek

Baby Did a Bad Thing
ung

TORSDAG D. 13. APRIL KL. 20.00
Billetpris kr. 160,-  
STUD./UNGBILLET – Under 25 år: 75,- (Gyldigt ID medbringes)

Bad Thing er klar med nye sange og nyt album til denne releasekoncert 
på bandets nye plade.

Siden sidst er bandet blevet spillet meget på P4, P5 og tilmed også på “The International Americana Music 
Show”, der sendes på mere end 30 amerikanske radiostationer. GAFFA placerede albummet på deres “Årets 
Top 20 Albums”-liste, og prænominerede bandet for “Årets Nye Danske Navn” til GAFFA PRISEN 2021.

Nu er bandet klar med nye sange, og resultatet er et modent, selvsikkert og velovervejet udspil med modet til 
både at forlade lidt gammelt og - især – at byde nye hjørner velkomne. 

De nye sange er fortællinger, der tager udgangspunkt i et enkelt menneskes historie med plads til mere 
dynamik, mere flerstemmigt kor og flere rockelementer. 

Baby Did a Bad Thing er: Jonas Fjelsted (vokal/ guitar), Casper Simonsen (trommer), Thomas Friis (bas), 
Mikael Sort (pedal steel/ guitar), 

Pavillonsalen

Scandinavian Pink Floyd Project  
– Best of… 

FREDAG D. 14. APRIL KL. 20.00
Billetpris kr. 295,-  
Buffet kl. 18.00 á kr. 195,-  
Billet til koncert inkl. buffet kr. 490,-

Scandinavian Pink Floyd Project tager turen gennem Pink Floyds bedste værker. Det bliver et ambitiøst og 
nostalgisk cruise gennem rockens historie; gennem 5 årtier af hits, nyskabelse, eksperimenter og vellyd. 
Nogle numre er selvskrevne, mens andre bliver overraskelser. Det er en tur ned af memorylane – en tur der 
forpligter.

Oplev numre fra Dark Side of The Moon, The Wall, Wish You Were Here, Division Bell, A Momentary Lapse of 
Reason og meget mere. Scandinavian Pink Floyd Project stiller i stærkeste opstilling med kvadrofonisk lyd, 
lysshow, lasers og visuals.

Buffet kl. 18.00:  
Start din aften med en lækker buffet efter kokkens bedste fantasi. Pris pr. person kr. 195,-

Centersalen - Nummererede pladser
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Roaring Twenties – Dansk Danseteater

LØRDAG D. 15. APRIL KL. 19.30
Billetpris kr. 250,-  
Forestillingen præsenteres af Syddjurs Teaterforening 
 
GLÆD DIG TIL DETTE SUS AF EN DOBBELT DANSEFORESTILLING MED 
DANSK DANSETEATER.

Står verden på tærsklen af en gentagelse af de brølende 1920’ere, hvor kunst og selskabsliv boblede over af 
eufori, fællesskab, lys og livsglæde efter år med global usikkerhed, frygt og isolation? Vi er i gang med et helt 
nyt historisk kapitel - men hvad brøler vi af i 2020’erne?

De spørgsmål undersøger Pontus Lidberg med aftenens første danseforestilling med nykomponeret musik af 
den elektroniske Københavnerduo Den Sorte Skole. 

Anden del af forestillingen er skabt af den norske koreograf Ina Christel Johannesen, som præsenterer et 
stærkt, tankevækkende og dynamisk værk om brudte løfter og klimaforandringer til musik af den elektroniske 
komponist Tommy Jansen.

Centersalen 
Arrangør: Syddjurs Teaterforening

TIRSDAG D. 18. APRIL KL. 19.00
Billetpris kr. 294,- / 329,-  
Smørebrødsbuffet kl 17.30 a kr 160,-

Kompasnålen peger mod nord, skiene er klikket på og forude venter os 
knap 200 km med 80-90 kilo tunge pulke på slæb. Det er første dag, 
og temperaturen er minus 27 grader. Det blæser, og de første forfrysninger har allerede sat sig i ansigtet, i 
fingrene og på fødderne…

I dette nye foredrag med Emil Midé Erichsen kommer tilhørerne med på en tur mod de nordligste breddegra-
der. Corona og krigen i Ukraine giver udfordringer og planerne må ændres i sidste øjeblik, men rejsen ind i 
nogle af livets store spørgsmål bliver kun styrket af bumpene på vejen.

Og bliver en påmindelse om, hvor vigtigt det er at tage stilling og tage livet i egne hænder. Det er blevet til 
en fortælling om at tage på eventyr som brødre, om ægte følelser og svære valg. Og om at være mand, far 
og eventyrer i 2022.

Smørrebrødsbuffet:  
Pavillonen tilbyder lækker buffet med et bredt udvalg af uspecificeret højt belagte smørrebrød og med et par 
lune indslag, ad libitum. Til afslutning serveres kaffe/te og dagens kage. Kr. 160,-

Centersalen - Nummererede pladser
Arrangør: Modtil

Emil Midé Erichsen – Et arktisk eventyr 

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.
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Unikke Pavillonen minder

Foto: Henriette Wybrandt Foto: RHbilleder.dk Foto: Johnny Fravn Foto: Johnny Fravn

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. 

Dopha

Rasmus Walter akustisk  
feat. Max Winding

ung

FREDAG D. 21. APRIL KL. 20.00
Billetpris kr. 195,- 
STUD./UNGBILLET - under 25 år kr. 120,-. Gyldigt ID medbringes.

Dopha optrådte i Pavillonen på bagkant af Covid19, hvor vi åbnede igen 
lige før hendes gennembrud – siden er der sket meget med Dopha.

Dopha’s sommer har budt på mange vilde oplevelser herunder en debut på dette års Roskilde Festival, hvortil 
Soundvenue kvitterede hendes triumf af en optræden med 5-stjerner og følgende udtalelse:

”Rendyrket poptriumf på Roskilde Festival: Dopha var i ekstraordinær topform.” 

Dopha og hendes fantastiske band spiller hendes største hits fra debutalbummet, så som ’The Game’ og 
’Happy For Me’ samt sange fra det kommende album. Publikum kan glæde sig til at opleve Dopha’s mix af 
rørende ballader fyldt med storhed og legende melodier, som man ikke kan lade være med at danse til, og 
Dopha og band leverer et råt og rocket lydbillede, der går perfekt i spænd med hendes nærvær, energi og 
fantastiske vokal.

Pavillonsalen

ung

TORSDAG D. 20. APRIL KL. 20.00
Billetpris kr. 250,-  
UNGBILLET - under 25 år kr. 100,-. Gyldigt ID medbringes.

Rasmus Walter fortæller ”Jeg glæder mig rigtig meget til at komme rundt i alle afkroge af vores smukke land. 
Det bliver en akustisk tour, hvor jeg medbringer den dygtige Max Winding til at udfylde rollen som musikalsk 
schweizerkniv. Vi garanterer glatis, når vi kaster os ud i nye fortolkninger af sange fra de sidste 10 år, og hvad vi 
ellers kommer på før og undervejs. Der vil være noget til både hjertet, og vi skal også nok få smidt noget energi 
helt op under loftet”.

Rasmus Walter udgav debutalbum, i 2011 med singler som ”Dybt Vand” og ”Himlen Falder”. Rasmus har 
sidenhen udgivet flere albums og store singler som ”Endeløst”, ”Verden i Stå”, ”På En Dag Som I Dag”, ”Lost 
In The Moment”, og et af seneste udspil ”Gaderne Er Tomme” med Norske Thomas Dybdahl.

Centersalen - Nummererede pladser
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80’er Fest – Hit med 80’erne
LØRDAG D. 29. APRIL KL. 20.00
Billetpris kr. 245,-  
Buffet kl. 18.00 á kr. 205,-  
Billet til koncert inkl. buffet kr. 450,-

For 31. gang tager Danmarks mest populære 80’er-orkester, Hit 
med 80’erne, på turné rundt i hele Danmark. På sætlisten er 
alle de sange, som du kender fra den danske rocks guldalder. Kom indenfor og genopliv de udødelige hits fra 
Tøsedrengene, Rocazino, RayDeeOhh, Gnags, News, TV2, Dodo & The Dodo’s, Gnags – fortsæt selv listen.

Hit med 80’erne var for første gang i øvelokalet den sommer, hvor John ”Faxe” Jensen ramte den lige i 
røven og sendte Danmark afsted mod titlen som europamester i fodbold. 1992 er længe siden. Dengang var 
orkestret bare en sjov idé. Ingen havde i sin vildeste fantasi forestillet sig, hvad der ventede.

Buffet kl. 18.00: 
Start din aften med en lækker buffet efter kokkens bedste fantasi. Pris pr. person kr. 205,- 

Centersalen - Ståpladser 

Domino Ensemble
SØNDAG D. 23. APRIL KL. 14.30
Billetpris kr. 200,- / for medlemmer af Grenaa Kunst-  
og Musikforening kr. 150,- 
Prisen er inkl. kaffe og kage

Domino Ensemble består af fem dedikerede og rutinerede musikere, der har fundet sammen om at spille 
noget af den bedste kammermusik, der findes, nemlig Mozart og Beethovens vidunderlige kvintetter for 
klaver og blæsere.

Konstellationen med klaver og blæsere åbner også døren til en rigdom af skøn kammermusik for duo, trio 
og kvartet, så Domino Ensemble kan altid byde på en varieret og medrivende koncert. Til koncerten i Grenaa 
Kunst & Musikforening har musikerne sammensat et varieret program, hvor de enkelte instrumenter præsen-
teres og vises frem. Udover de to hovedværker af Mozart og Beethoven vil de også spille fransk musik og et 
helt nykomponeret værk af komponisten John Kristensen. Medvirkende: Freja Arendt, obo, Tine Maj Kofoed 
Antonsen, klarinet, Ulrik Kofoed Antonsen, horn, Christina Andersen, fagot og Ida Hovalt Jensen, klaver.

Pavillonsalen 
Arrangør: Pavillonen og Grenaa Kunst- & Musikforening

HateSphere
LØRDAG D. 22. APRIL KL. 20.00
Billetpris kr. 195,- 

HateSphere er efterhånden en institution indenfor dansk metal. De 
har udgivet albums på nogle af verdens største metallabels (SPV 
Records, Napalm Records), og de har turneret side om side med 
en lang række store internationale metalbands (Hypocrisy, Kreator,Crowbar, Soilwork, Chimaira, The Black 
Dahlia Murder og Gojira). HateSphere er et af de få danske metalbands, der stadig er meget aktive på den 
internationale scene i både Europa, Japan, USA og Kina.

Deres håndspillede og oldschool metal rammer publikum lige i smasken og animerer til en fælles festlig 
headbang. Med HateSphere er der altid garanti for en velspillet, vellydende og medrivende koncert, og deres 
gode humør på scenen smitter altid af på deres publikum. Bandet fejrer snart sølvbryllup, men er virilt som 
aldrig før.

Derudover kan du opleve 2 x Support bands: Nakkeknækker og Terminalist!

Pavillonsalen
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LØRDAG 29. APRIL KL. 22.00
Billetpris: kr. 70,- 
Fri entré med billet fra 80’er Fest

Eldorado Afterparty med masser af 80’er musik i Pavillonsalen. 
Fra Astley til AHA – fra Jackson til Madonna – fra Wham til 
Wilde – fra  Duran Duran til Depeche Mode og meget mere. Der bliver ren “sing along” med alle hitsene fra 
dengang, hvor vi gik med sejlersko og læderslips og lyttede til Kim Schumacher i radioen. 

Pavillonsalen

Eldorado Afterparty

Loud Tiger

FERNISERING MANDAG D. 1. MAJ KL. 17.00
Fri entré inkl. et glas vin 
Udstillingen kan ses i Pavillonens åbningstid til og med 31. maj.

Susanne Butcher observerede kunst og unikke udtryk allerede som helt ung. 
Hun forestillede sig, hvordan de mennesker, der havde skabt og produceret 
et givent tiltrækkende værk, var som personligheder. Hvordan de indrettede 
deres liv, så det blev muligt at skabe og leve af deres kunst. Butcher var 
draget af proces og skabertrang. Instinktivt ville hun finde sin egen vej hen 
imod arbejdet med kunst som profession. 

Grundlæggende er Butcher interesseret i menneskers interaktioner, på baggrund af de følelser forskellige 
relationer og livsvilkår giver os. Hendes koloristiske valg, teknikken og de historier, der fortælles i malerierne, 
skulle gerne understøtte budskabet og stimulere til en både personlig og æstetisk oplevelse hos beskueren. 
Figurative elementer i malerierne præsenteres på én og samme gang via stram styring og med en forkærlig-
hed for at lade underbevidstheden være det bærende element, der efterlader et koloristisk, ekspressivt og 
organisk udtryk der måske spejles i beskuere.

Kontaktinfo www.susannebutcher.dk

Foyeren – Fri entre

TORSDAG D. 4. MAJ KL. 20.00
Billetpris kr. 140,-  
STUD./UNGBILLET - under 25 år kr. 95,-. Gyldigt ID medbringes. 
Meld dig ind i klub LYT NYT og få 6 koncerter og medlemsfordele 
for kun kr. 350,-

Måske kan du huske Loud Tiger fra deres blændende optræden til Pavillonen på Græs i 2022 – nu er de 
tilbage og har bandet med til en fuldblods optræden i den gamle Pavillonsal.

Viktoria Siff aka LOUD TIGER har boet de seneste 10 år i England og USA som sangskriver for artister som 
Macy Gray, Alicia Keys og Social House m.fl. Den velsyngende Viktoria Siff har også været tre år på verdens-
turné med det verdensberømte australske band 5 Seconds of Summer som vocal coach. Nu er Viktoria Siff 
klar til at indtage Danmark og resten af verden som LOUD TIGER. Et brøl, der nok skal blive hørt!

Pavillonsalen

ung

Kunstudstilling
Susanne Butcher

Billetpriser er inkl. gebyr
I Pavillonen er de billetpriser du ser i programmet her inkl. det traditionelle billetgebyr.
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Jesper Lindell med band (S)

Fräulein

LØRDAG D. 13. MAJ KL. 20.00
Billetpris kr. 150,-  
STUD./UNGBILLET - under 25 år kr. 75,-. Gyldigt ID medbringes.

I Pavillonen glæder vi os til at præsentere svensk stjernestøv på en af-
ten, der kommer til at emme af livsbekræftende musikalitet og talent.

Den 28-årige svenske sangskriver og sanger Jesper Lindell kom på alle svenske musikelskeres læber i 2017 
efter hans debutsingle ”Moving On” så dagens lys. 
Singlen, som lavede Lindell i samarbejde med den svenske duo First Aid Kit, udløste en guldplade og er i dag 
blevet streamet mere end 5 millioner gange på Spotify. Efter singlen fulgte EP’en ”Little Less Blue” og med 
den en pladekontrakt med det amerikanske indie pladeselskab ’Super Alive Natural’. Det nye album ”Everyday 
Dreams” udkom over det meste af verden i 2019, og specielt nummeret ”Whatever Happens” blev en radioba-
sker og et hit på mange college-radiostationer i USA.

Pavillonsalen 

FREDAG D. 12. MAJ KL. 20.00
Billetpris kr. 160,-  
STUD./UNGBILLET - under 25 år kr. 80,-. Gyldigt ID medbringes. 
Meld dig ind i klub LYT NYT og få 6 koncerter og med-
lemsfordele for kun kr. 350,-

Anna, Emil og Jeppe mødte hinanden i Odense for 6 år siden og fandt ud af, at de var skabt for hinanden. I 
fællesskab transformeredes deres entreprenante egoer fra at løbe i hver sin retning som tre vilde heste til at 
løbe sammen i et spand med producer Ole B. Meyer bag tøjlerne, der senest har produceret JUNG.

De gik fra misundelse til respekt for hinanden og omdirigerede deres respektive styrker til fællesskabet og i 
løbet af kort tid skrev de et hav af sange. Bandet bestående af de tre gode venner har vundet konkurrencer, 
som både Jelling Festival og Tinderbox var afsender på, hvor både jury og publikum gav majoriteten af stem-
merne til trioen. Sammen med Ole er trioen i gang med at indspille deres kommende album og har samtidig 
fået sat navn på deres udtryk. Med energien og melodien som to vigtige elementer er Fräulein klar til scenen.

Pavillonsalen

ung
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Arbejder – Sange fra hjertet
TIRSDAG D. 9. MAJ KL. 19.00
Billetpris kr. 125,- 

Teatret Møllen genopfører den anmelderroste teaterkoncert fra sæson 
21/22, hvor Møllen tager den ikoniske Arbejdersangbog ned fra hylden 
og lukker op for den kulturskat, sangbogen rummer. Gemt i sangteksterne ligger historier og værdier, der er 
helt grundlæggende for vores samfund – også den dag i dag.

ARBEJDER – SANGE FRA HJERTET byder på et alsidigt musikalsk univers med både kendte og ukendte sange 
fra Arbejdersangbogen. Med på scenen er der to musikere, der i samspil med de fem medvirkende skuespille-
re vækker historierne fra Arbejdersangbogen til live.

Det er en gedigen teaterkoncert, hvor der er plads til alle - røde såvel som blå, kvinder og mænd, direktører 
og skolelærere. Sangene i forestillingen udtrykker stærke følelser og handler om værdier som sammenhold, 
fællesskab, omsorg, kærlighed og medmenneskelighed. Det er musik, vi alle kan spejle os i.

Centersalen - Nummererede pladser  
Arrangør: Rødt Grønt Forum
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Kunstudstilling
Kunstværkstederne Djursland
FERNISERING TORSDAG D. 1. JUNI KL. 17.00
Fri entré inkl. et glas vin 
Udstillingen kan ses i Pavillonens åbningstid til og med 29. juni. 
 
KUNSTVÆRKSTEDERNE DJURSLAND er en gruppe af kunstnere med atelier 
og værkstedsfællesskab i Trustrup. De udstillende kunstnere i juni er: Helene 
Rojas Nagel, billedkunstner. Portrætter, landskaber, natur. Akryl, olie, akvarel - 
farver, der skildrer et øjeblik, en stemning, et åndedrag. Eva Maria Larsson, billedkunstner. Maler nonfigurativt 
eller portrætter i akryl. Seneste kunstprojekt var under Bybånd Syd; “Portrætter af og i naturen” udstillet på 
The Garden Studio i 2021. Karina Asta Jensen er maler og skulptør. Siden 2020 har hun arbejdet med kunst-
projektet ”Live maleri ved Norddjurslands Kyster”. Pia Elkjær, er maler og fotograf. Hun bevæger sig gennem 
landskaberne; vidderne; detaljerne. Leder efter det sted der er uden handlinger, uden stemninger. Det sted, 
hvor landskabet opløses i struktur og mønstre.

Foyeren - Fri entré

Sunbörn
FREDAG D. 26. MAJ KL. 20.00
Billetpris kr. 175,-  
STUD./UNGBILLET - under 25 år kr. 80,-. Gyldigt ID medbringes

Sunbörn har netop vundet prisen som året live navn til Roots DMA 
2022. Solskinsgrooves og vilde, jazzy blæsere samles i Sunbörn fra 
Danmark, der med deres instrumentalmusik forener mennesker i en 
ny, global lyd der forbinder kulturer. 6-mands-bandet har siden 2012 under navnet The KutiMangoes krydset 
grænser og begejstret publikum, DJs og journalister med deres unikke og prisvindende musik, der skubber til 
grænserne på jazz- og verdensmusikscenen. I efteråret 2022 skifter bandet navn til Sunbörn for at matche 
udviklingen i deres musik. Bandet blev startet i 2012 af Gustav Rasmussen og Michael Blicher, som tog inspi-
rationer fra vestafrikansk musik og blandede det med deres egen baggrund som jazz- og rockmusikere for at 
skabe en ny lyd. Debutalbummet ”Afro-Fire” (2014) blev nomineret til 5 DMA priser, vandt for ”Best World 
Music Album” og ”Best World Music Track”. To år senere udkom ”Made in Africa” indspillet i Burkina Faso 
og Mali med Vestafrikanske gæstemusikere og fik 2 nomineringer til DMA samt blev feature på radiostationer 
verden over (RFI, BBC, WDR, WNYU). En vild rejse for et fantastisk orkester der holder en fest på scenen.

Pavillonsalen
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Har du lyst til at være med i  
frivilligteam Pavcrew i Pavillonen  
eller ved Pavillonen på græs?

Har du lyst til at få sjove oplevelser, nye fællesskaber, fordele ved billetkøb, gode priser  
i baren, særinvitationer og ikke mindst være med til at afvikle arrangementer og bære  
kulturen her i Pavillonen - så skal du være en del af vores frivillige team Pavcrew. 

I Pavillonen har vi et solidt og velfungerende team af frivillige tilknyttet. Som frivillig er man med til at 
løse en række forskellige opgaver. Det kan eksempelvis være vagter i bar og entré eller bag scenen som 
scenehjælper – enten i forbindelse med husets kulturelle arrangementer eller til koncerter og ved events 
som Pavillonen på græs. Alle frivillige bliver godt oplært, og opgaverne kræver ingen forudgående erfaring. 
Til gengæld bliver du den del af et fedt team og får fordele. 

Interesseret i at høre mere? Kontakt os på frivillig@pavillonen.dk
Vi glæder os til at byde dig velkommen, og til at du bliver en del af holdet!
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Foto: RHbilleder.dk 

Pavillonen på græs  
TV-2 m.fl. 

FREDAG D. 18. AUG KL. 20.00
Prisen stiger løbende hen over foråret 
– der er penge at spare ved ikke at tøve.

Med baggrund i den succes og de utroligt mange 
roser, som vi fik for de sidste års Pavillonen på græs, 
har vi skabt en tradition i Grenaa med masser af 
festivalstemning.

Vi byder velkommen til en kæmpe musikfest, når Pavillonen går på græs 18. august 2023. Forestil 
dig en lun sommeraften, hvor en fed koncert kryber ind under huden og løfter humøret ind i nye 
dimensioner. Tænk på, hvordan du står sammen med dine venner og har en kold øl i hånden, mens 
kinderne blusser og bassen fra scenen taktfast smelter sammen med din puls. TV 2 bliver årets ho-
vednavn. Bandet har en lang historie i Pavillonen, hvor de spillede en af deres allerførste koncerter 
og bringer her til Pavillonen på græs de største hits med fra en 40-årig lang karriere.

Repertoiret af tidløse klassikere taler til alle generationer og peger på musikken som et mødested 
for de store følelser, festen og fællesskabet. Klassikere som ‘Bag Duggede Ruder’, ’Lanternen’, 
’Alt Hvad Hun Ville Var At Danse’, ’Der går min klasselærer’, ’Hele Verden fra Forstanden’ og ‘De 
Første Kærester På Månen’ er blot et lille udpluk af de mange, mange klassikere, som TV-2 har 
leveret, siden bandets oprindelse i 1980.

Penge at spare  
Hvis du skal med til sommerens brag af en fest på Djursland, er der penge at spare ved at være 
hurtig med at købe billetten. Prisen stiger løbende hen over foråret så det er en god ide ikke at 
vente for længe med at slå til.
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Unikke Pavillonen minder

Foto: RHbilleder.dk Foto: RHbilleder.dk
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SHHH...
NYD MUSIKKEN SÅ SNAKKER VI  

I PAUSEN  
- ELLER I FOYEREN

Foto: Johnny Fravn Foto: Johnny Fravn

Alex Vargas
LØRDAG D. 4. NOVEMBER KL. 20.00
Billetpris kr. 365,- 

Røde lamper landet over, en travl sommer på landets festivaler og 
ny musik. Det har været overskrifterne for stortalentet Alex Vargas 
i 2022. 

Alex Vargas har stået ansigt til ansigt med tusindvis af mennesker, i 
den ene udsolgte koncertsal efter den anden, lige siden gennem-
bruddet med ’Shackled Up’ i 2016, der samtidig sikrede ham prisen som Årets Danske Sanger ved Danish 
Music Awards.

Undervejs er der dog også indspillet ny musik, og året har indtil videre budt på Top 20 hittet ’Yougazer’, den 
energiske ’Mama, I’ve Been Dying’ og netop udsendte ’Pages’. Al sammen nye toner fra Vargas, som til marts 
2023 udsender albummet, BIG BIG MACHINE.

Et album, der vidner om et mere udadvendt musikalsk udtryk - dog stadig drevet af Vargas’ imponerende 
vokalstyrke. Albummet er skrevet og indspillet med inspiration fra 60’erne og 70’ernes sangskrivning, og det 
har sat sit aftryk op indspilningsprocessen. 

Centersalen

ung

STUD/UNG-billet. I Pavillonen vil vi gerne give studerende og unge under 25 år en større  
mulighed for også at opleve kulturelle begivenheder. Derfor bliver der ved flere arrangementer  
sat et begrænset antal billetter til salg med rabat som en STUD/UNG-billet. Den lavere pris kan  
kun opnås i forsalg. Husk at medbringe gyldigt ID på aftenen, der dokumenterer, at du enten  
er studerende eller er under 25 år. Vi glæder os til at se dig!

ung

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



Hold fest i kulturelle omgivelser…

... og meget mere er på vej

GLÆD DIG OGSÅ TIL EFTERÅRET 2023

2. november

JONAS  
MOGENSEN

7. oktober

NIELS SKOUSEN

DIRE STRAITS 
TRIBUTE
28. september

THE MUKHERJEE 
DEVELOPMENT
12. oktober

PERNILLE  
ANDERSSON
30. september

MICHAEL FALCH
14. september

ALEX VARGAS
4. 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.

KILKENNEYS
21. september

DISSING 30 ÅRS 
JUBILUM
17. november

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.
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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
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20 x 16 cm. 12 stk.
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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@

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

 3.  marts Poul Krebs 225,- 590,-
   Buffet efter kokkens fantasi kl. 18.00

 9. marts Verden ifølge Pelle 195,- 490,-
   Buffet efter kokkens fantasi kl. 18.00

 24.  marts Simon Jul – Så Langt Så Godt 145,- 470,-
   Klassisk smørrebrødsbord kl. 18.30

 14. april Scandinavian Pink Floyd Project – Best of… 160,- 455,-
   Buffet kl. 18.00

 18. april Emil Erichsen foredrag 160,- -
   Klassisk smørrebrødsbord kl. 17.30

 29. april Hit med 80’erne 205,- 450,-
   Buffet efter kokkens fantasi kl. 18.00

Vi tager forbehold for æ
ndringer, 

trykfejl og udsolgte arrangem
enter.


