
 

Nyhedsbrev Kunst & Kultur  

• Her midt i november gør vi klar til at sende billetter ud til de der har bestilt billet/ter til 

Musicalen Dronningen. Du kan stadig nå at købe billet, en god julegave ide f.eks. 

Det gøres via hjemmesiden. 

  

• Hans Pilgaard er aktuelt over hele landet med One man show, Kampen for et sjovere 

liv, og kunne vi ikke alle ønske os det. Link til køb af billetter kan tilgås længere nede 

på denne side. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

B billetter. 

Rabatkoden for dette arrangement er: FALCK22 

  

•        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,-) 

_______________________________________________________________________________________ 

Køb billet 

https://www.tikko.dk/event/hans-pilgaard-koebenhavn-6224


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,-)  

 

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 
 

Køb billet 

Køb billet 

Køb billet 

Køb billet 

Køb billet 

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


Slagelse 9. december  

Slagelse Teater 

 

Aarhus 11. december 
Aarhus Musikhus 

 

 

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

 

 

Køb billet 

Køb billet 

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

