
 

Nyhedsbrev Kunst & Kultur  

I dette nyhedsbrev er tilbud om billetter med rabat til alle Falck ansatte og veteraner.  

Comedy show med Jan Gintberg, Hans Pilgaards One Man Show, Julekoncert med Jesper 
Lundgaards med gæstesolist Lene Nørrelykke. 

3. kvartals vinder er trukket. Der er udtrukket 18 vindere mod tidligere 12 vinder, se på 
hjemmesiden og du er en af de heldige vindere. 

 

Billetter til Comedy show med Jan Gintberg – ”Død eller leende” 

Vi har med kort varsel fået tilbud billetter til showet, flere steder i landet. 

Falck kollegaer og veteraner kan købe billet med en rabat på kr. 100,- 

 Denne gang købes billet direkte via link der ses nedenfor.  

Foreløbig er der billet link til København/Bremen, Fredericia, Viborg og Ringkøbing. Vi håber at 
kunne tilbyde i Assens, Ringsted og Skagen også. Følg med på hjemmesiden, der lægges op så 
snart vi har nyt. 
Død eller Leende er et stærk satirisk og personligt show. Om at huske ikke kun at overleve men 
også leve imens man overlever. Inklusive bizarre afstikkere til alt fra magtliderlig frugt, Glyngøre 
håndsprit, presse, politik, procenter, privilegieblindhed og andre ting med ’p’. Og så er der jo 
gudskelov blevet en del mere at tale om i den evige og nu også hidsige polokamp mellem 
kønnene.– ”Som min kloge moster altid siger: ’Kvinder er fra Venus og mænd er fra 
centerpubben…’ Det er klart, vi bliver nødt til at kunne grine af vores forskelligheder for 
overhovedet at kunne holde hinanden ud”, slutter Gintberg endelig iklædt tidens tern og tophue. 



Se datoer nedenfor: 

Ringkøbing 1.10.2022 kl.19.00    

ROFI Centret 

 

Viborg 12.10.2022 kl.19.00 

Tinghallen 

 

Fredericia 14.10.2022 kl.19.00 

Tøjhuset 

_____________________________________________________ 

København V  28.10.2022 kl.19.00  

Bremen Teater 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her ydes 20% rabat = med nedenstående priser eller billigere hvis du vælger 

B billetter. 

Rabatkoden for dette arrangement er: FALCK22 

  

Køb billet 

Køb billet 

Køb billet 

Køb billet 

https://url12.mailanyone.net/scanner?m=1oYl4t-0000J5-5s&d=4%7Cmail%2F90%2F1663233600%2F1oYl4t-0000J5-5s%7Cin12b%7C57e1b682%7C11717402%7C8291287%7C6322EEDB648EEEE948D25C4DA4B2F324&s=mkLPCtfOXOKpli5Kd_boH_1l3lY&o=%2Fphtw%3A%2Fwtstiw.akemtc%2Frstvdkee.5%2Fen1129t5gn%3Fl%3DuaeagLddaO%26C_-kaIRI0%3De7GN0b38f3d4348a59f2
https://bit.ly/3S9rJgk
https://www.ticketmaster.dk/event/512563?language=da-dk&CL_ORIGIN=ea70383b43d04f2f95a8
https://www.tojhuset.dk/koncerter/oktober-2022/jan-gintberg/
https://bit.ly/3S9rJgk


•        Når der i perioder ikke er meget at grine af – er det vigtigere end nogensinde, at vi gør det! 

Hans Pilgaard har måske kuren - og du får recepten i dette forrygende og underholdende One Man 

Show. Glæd dig til at få sat livsglæden et hak op i en tid, hvor der desværre ellers er nok at 

bekymre sig om. 

•        Mød en hudløst ærlig Hans Pilgaard i sit livs One Man Show 

•        Det bliver en aften med både larmende anekdoter og stille personlige beretninger fra Hans 

Pilgaards liv og karriere. Og hvor du i kampen for et lidt sjovere liv bliver inspireret til at anvende 

din 7. sans: den humoristiske. Hvis vi er heldige, finder vi netop på denne aften også håbet! Uanset 

hvad, kommer du i hvert fald til at opleve en Hans Pilgaard i absolut topform! 
 

København V 8. november kl. 19.00    

Bremen Teater (pris kr. 299,-) 

_______________________________________________________________________________________ 

Odense C 28. november kl. 19.00 

Magasinet (pris kr. 279,-) 

_______________________________________________________________________________________ 

Aalborg 5. december kl. 19.00 

Musikkens Hus (pris kr. 279,-) 

______________________________________________________________________________ 

Aarhus C 14. december kl. 19.00 

Hermans- Tivoli Friheden (pris kr. 299,-) 

 

2023 

Aabenraa 17. januar kl. 19.00 

Sønderjyllandshallen (pris kr. 299,-) 

 

 

2023 

Videbæk 27. januar kl. 19.00 

Idræts- & Fritidscenter (pris kr. 236,-)  

 

 

 

 

Køb billet 

Køb billet 

Køb billet 

Køb billet 

Køb billet 

Køb billet 

https://www.tikko.dk/event/hans-pilgaard-koebenhavn-6224
https://www.tikko.dk/event/hans-pilgaard-odense-6223
https://www.tikko.dk/event/hans-pilgaard-aalborg-6221
https://www.tikko.dk/event/hans-pilgaard-aarhus-6222
https://www.tikko.dk/event/hans-pilgaard-aabenraa-6244
https://www.tikko.dk/event/hans-pilgaard-videbaek-6633


 

 

 

 

Julekoncert med Jesper Lundgaards med gæstesolist Lene Nørrelykke 

 

 

 

Sammen fejrer vi julen i det smukke musikalske julelandskab, som Jesper med sin smukke 
stemme, nærvær, humor og charme leder os sikkert igennem. 

Vi synger det bedste fra omkring juletræet, julehits fra radioen, Jespers egne julesange, 
fællessang, de store sange og små musikalske mandelgaver. 

Med på scenen er orkester og kor, og scenen er indhyllet i det smukkeste lys og juletræer. 

Årets julegæst er den skønne sangerinde Lene Nørrelykke, der med sin store stemme og 
sprudlende humør sikrer publikum en stor oplevelse. 

Varighed: 2 x 50 min. + pause 
 
 

Slagelse 9. december  

Slagelse Teater 

 

Aarhus 11. december 
Aarhus Musikhus 

 

 

Køb billet 

Køb billet 

https://teaterkreds.dk/#redeemcampaign/15pctrabat
https://billet.musikhuset.dk/da/specialoffer/3yjm4yf7uzh7u


 

 

 

 

Kvartalsvindere 3. kvartal 

Klik for at se vinderne her 

 

Julie på AssistanceCenter i Vejle er en af de heldig vinder og har fået sin kvartalsgave, overrakt af Formand Kirsten Eltved fredag 16. september 2022. 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Billetrefusion ydes til mangt og meget, klik her 

Næste deadline er 30. september. 

 

Får du og din kollega vores nyhedsbrev, spørg gerne din kollega. Tilmeld via hjemmesiden 

 

 

https://www.falckkunstogkultur.dk/kopi-af-kvartalsvindere-2-kvt-2022
https://www.falckkunstogkultur.dk/billettilskud
https://www.falckkunstogkultur.dk/nyhedsmail

