Hyldest til Benny Andersen koncerter efterår 2020 (1.)
dato

sted

get in og koncert

torsd. 3. sept.

Kedelhuset,
Papirfabrikken 72, 8600
Silkeborg

fredag d. 4. sept.

Grønnegades Kaserne
grønnegade 10, 4300
Næstved

kontaktperson

overnatning

div.

Getin kl. 17.30 men I kan
Steffen Juul Hansenkomme ind tidligere, det er tlf 4078 5060
1. koncert og hvis I vil spille
programmet igennem, så
sig til.

finder I selv ud af

de har et elektrisk yamaha flygel

17.30 get in koncert kl.
20.00

john Nørbjerg tlf.
2024 5340 - 5588
3941

hjemme og Jens finder et sted. og jeg mener allerede
at han har styr på det.!

onsdag d. 9. sept. Lille sal Musikhuset,
Århus,

get in kl. 17.30 koncert kl.
2000

hans Buch 29208294

der er aftalt 2 enkeltværelser på hotel. hvilket hotel, får
I besked om.( jeg har tænkte på Rasmus og Henrik.)

søndag. 20. sept.

Ferritslev fritidshjem
Ørbækvej 916A 5863
Ferritslev (fyn)

get in kl. 17.30 koncert kl.
2000

Egon Hansen 6598
1315

der er ikke aftalt overnatning, jeg går ud fra I tager
hjem?

der er aftalt Rose på klaver - som han
selv skal tage med. der var i sin tid
tvivl om Henrik kunne, så det er
ROSE.

onsd.d. 30.sept.

Tobaksgården, 5610
Assens

get in kl. 17.00 koncert kl.
20.00

Lasse Tajmer, 2224
640676471 2031

jeg har sat overnatning 4 enkeltv. på kontrakt og har
ikke fået kontrakt retur endnu. jeg har spurgt ham hvad
han siger til hotel, men han har ikke svaret. I skal til
Viborg dagen efter , og han havde lavet en
dobbeltbooking i foråret hvor I skulle have spillet, så
derfor har jeg bedt om hotel. men som sagt ikke svaret.

der er flygel

hvem er pianist? Henrik
eller Rose????

torsdag d. 1. okt.

viborg Teater, Gravene
25, 8800 Viborg

get in kl. 17.00 koncert kl.
20.00

Anja Ruhe 8787 3601

2 enkeltværelser på hotel til Henrik og Rasmus, hvor
ved jeg p.t. ikke

de har flygel

Hvem er pianist Henrik
eller Rose???

lørdag d. 10. okt.

Rotationen, Ahlgade 1,
4300 Holbæk

get in kl. 17.30 koncert kl.
2000

Niels Bo, 2118 2919

ikke booket værelser. Jens skal finde et sted?

der er fygel

Hvem er pianist, jeg
mener at Henrik, godt
kunne ???

torsdag d. 29.okt

Nr. Vosborg, Vembvej
35,7570 Vemb

get in kl. 17.30 koncert kl.
2000

Helle Sigh 5217 4944- der er bestilt 4 værelser
9748 4897

der er flygel

fredag d. 30. okt.

kulturloft på
Maltfabrikken, Maltvej
12 8400 ebeltoft ( ca.
200 pers.

get in kl. 17.30 koncert kl.
2000

Jan Houkjær
22181419 - lydmand
Jeppe Larris 4272
4181

der er flygel

lørdag d. 31. okt.

Lykkebjerg
Bondegårdsferie,
Jyderupvej 87, Ruds
Vedby

get in kl. 18.00 koncert kl.
20.30 OBS!!!

Gitte og Niels Henrik
I tager nok hjem, så jens må finde et sted. det kan også der er klaver, bliver stemt på dagen.
B. Nielsen, 2232 9208 være I kan bo på stedet?
- 40303808

søndag. d. 15.
nov.

mantziusgaarden,
Johan Mantziusvej 7A,
3460 birkerød

OBS!!!! get in kl. 12.30
koncert kl. 15.00

Mads Riishede, 7268
5641

I må selv finde ud af overnatning.

ikke noget hotel

2021

1

der er flygel

div.

Rose er pianist

dato

sted

get in og koncert

kontaktperson

overnatning

div.

fredag d. 15. jan

Brenderup Højskole,
Stationsvej 54, 5464
brenderup (Fyn)

get in kl. 16.00 koncert kl.
20.00

Lars greve 2513
2751

muligvis på højskolen, det må vi snakke om, men mon
ikke I tager hjem?

der er klaver

tirsdag d. 9.
marts

SPILLEDÅSEN, Algade
32 4669 St. Heddinge

get in kl. 17.30 koncert kl.
20.00

Lars thorup Jeppesen, går ud fra I tager hjem. jens skal jo have værelse.
2274 6738

fredag d. 19.
marts

Halkær kro , Halkærvej
59, 92 40 Nibe

get in kl. 17.00 koncert kl.
20.00

eskil Romme 9866
6476- 2049 3530

arrangør bestiller 2 enkeltværelser på kro, som I selv
skal betale. OBS!!!

tirsdag d. 23.
marts

Morsø teater
Limfjordsvej 95, 7900
nyk. Mors.

get in 16.30 OBS! koncert
kl. 19.30 OBS!!!!!!

jørgen Bruun
Christensen 2021
7964

4 enkeltværelser på hotel bestiller og betaler arrangør

2

der er flygel

flygel bliver stemt.

div.

