i Mariagerfjord & Øster Hurup

1. - 30. nov.

Tors. d. 1. november kl. 16.30-17.30
Hyldgaard-Landy på Biecentret, Hobro
Tove Hyldgaard og Tonny Landy præsenterer et alsidigt program med
danske sange. Arrangementet er en del af Spil Dansk ugen. Pris: 50kr.

Tirs. d. 6. november kl. 19.00
Aftensang i Hadsund kirke
Velkommen til en times tid med sange og salmer under temaet Efterårets
gang og livets efterår. Se mere på www.hadsundkirke.dk

Tors. d. 1. november kl. 15.00-16.00
Rundvisning i Kunstetagerne, Hobro
Oplev samtidskunst på Kunstetagernes aktuelle udstilling ”Nordatlantiske
strejftog” under vejledning af kunstfaglig medarbejder, Anne Lie Stokbro.

Tors. d. 8. november kl. 16.30
Det’ for mænd, foredrag på Biecentret, Hobro
Kom og oplev Jørgen Skouboe Møller fra ”NAK & ÆD!” til et spændende
foredrag, lidt godt at spise og en kold fadøl. Billetter kan købes i Biecentret
fra den 22. august til 5. november. Pris: 125kr.

Tors. d. 1.- lør. d. 10. november
Kabinetudstilling, Jørgen Boberg, Hobro Bibliotek
Jørgen Boberg (1940-2009) var en af de førende ny-surrealister
herhjemme, hvis detaljerede og fabulerende malerier er fyldt med
fortælling, drømme og mareridt. Se mere på www.kunstetagerne.dk
Fre. d. 2. november kl. 20.00
Die Herren, Mariager
Die Herren er måske det orkester i verden, der formår at viderebringe
U2´s musik mest autentisk og nærværende - ud over selvfølgelig U2 selv.
Se mere og køb din billet på www.himmerlandsbilletten.dk
Fre. d. 2. november kl. 10.00
Morgensang mellem bøgerne, Mariager Bibliotek
Kom og syng dagen godt i gang når bibliotekerne arrangerer fælles
morgensang i forbindelse med Spil Dansk-ugen.
Fre. d. 2. november
Spil Dansk dag i Arden
I et samarbejde mellem børnehaver, skolen, biblioteket, Musikuniverset,
hallen, kulturhuset m.fl. markeres Spil Dansk ugen med sang og musik
hele dagen. Se mere på www.kulturhusetiarden.dk
Fre. d. 2. november kl. 21.00
Livemusik på Styret, Øster Hurup
Kom ind og få varmen med livemusik med Mike Santos.
Se mere på www.facebook.com/Styret
Lør. d. 3. november kl. 20.00
Live & Lokalt, musik i Arden
Den originale musik hyldes af Live & Lokalt, som sender en række unge
nordjyske sangskrivere rundt på en turné. Pris: 100kr.
Se mere på www.kulturhusetiarden.dk
Lør. d. 3. november kl. 11.00
Matiné med Hobro Kammerorkester, Hobro Kirke
Hobro Kammerorkester, dirigeret af Morten Lønborg Friis spiller smuk
koncert. Se mere på www.hobrokirke.dk

Fre. d. 9. november kl. 19.30
Hardinger Band, Hammerbiler, Hobro
”Akustelektrisk” ShuBiDua show, med tre originale ShuBiDua medlemmer
og to af landets bedste musikere som endnu en gang er klar til at indtage
de danske landeveje. Pris: 300kr. (550kr m. mad)
Se mere og køb billet på www.musikibilforretningen.dk
Fre. d. 9. november kl. 20.00
Tørfisk, Arden
Siden 1981 har TØRFISK leveret soundtracket til Vestjylland, og hører til
blandt de allerbedste i Danmark til at forene irsk-inspireret folkemusik
med egne kompositioner og personlige tekster. Pris: 300kr.
Se mere og køb billet på www.kulturhusetiarden.dk
Lør. d. 10. november kl. 10.00-13.00
Krealørdag – Vindspil, Hadsund Bibliotek
Farvelæg og saml dit eget vindspil. Hæng vindspillet op ude i haven eller
lad det pynte på værelset, hvor det vil dreje rundt, når vinduet er åbent. 1
vindspil pr. person. Se mere på www.mariagerfjordbibliotekerne.dk
Lør. d. 10. november kl. 19.00
Scandinavian Pink Floyd Project, Hadsund
Pink Floyd Project genopfører legendariske ”Wish You Were Here” i sin
fulde længde. Bandet præsenterer sit dugfriske bud på hvordan netop
dette album skal lyde i 2018 med visuals, lysshow og kvadrofonisk lyd.
Pris: 275kr. Se mere og køb billet på www.kulturfjorden.dk
Lør. d. 10. november kl. 13.00
Guidet tur på rød Kløversti, Øster Hurup
Kom med Ingermann Sørensen på tur, når han guider rundt på den røde
Kløversti (7,5km), og nyd naturen i de smukke efterårsfarver.
Lør. d. 10. november kl. 14.00
Musik på Styret, Øster Hurup
Kom ind og få varmen mens Bjarke – et kendt ansigt på Styret, spiller op.

Vi tager forbehold for ændringer og trykfejl.

Lør. d. 3. november – 23. december kl. 11.00 - 16.00
Efterårsudstilling i KunstBoxen, Mariager
Udstilling af Bente Fisker (malerier) og Leif Borbye (fotografier). Se mere
på www.kunstboxen-mariager.dk

Søn. d. 11. november kl. 16.00
Festivalkoncert, Mariager Kirke
Thomas Lennartz er professor i orgel ved konservatoriet i Leipzig. Han
har valgt at spille et program, der blander frie stykker med koralbundne
værker. Ene tyske komponister, hvoraf mange har virket i Leipzig.
Se mere på www.mariagerkirke.dk

Søn. d. 4. november kl. 13.30 - 15.30
Syng - af Hjertets lyst, Hobro Bibliotek.
Hjerteforeningen Mariagerfjord og LOF deltager i år i SPIL DANSK ugen
med støtte fra Mariagerfjord Kommune og indbyder til et par timer med
fællessang i Hobro. Se mere på www.mariagerfjordbibliotekerne.dk

Søn. d. 11. november kl. 15.00
Koncert med HUSH, Visborg Kirke
HUSH kommer forbi Visborg Kirke i forbindelse med deres efterårsturné.
Koncerten er en velgørenhedskoncert, hvor det er muligt at støtte Kirkens
Korshær eller Folkekirkens Nødhjælp. Se mere på www.visborgkirke.dk

Søn. d. 4. november kl. 15.00
Obo og fløjte, Hobro
Kom og hør Eva Steinaa, 1. solooboist i Radiosymfoniorkestret, og søster
Maria på fløjte, når de sammen giver koncert på Marigerfjord Gymnasium.

Se hele kalenderen på www.visitmariagerfjord.dk
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Man. d. 12. november kl. 17.30
Julekabaret, Mariager
Café Livas flagskib, den årlige nyskrevne julekabaret af Jacob Morild,
har gennem 30 år været højtidens tilløbsstykke i København med dens
revselse af årets ulyksaligheder. En blanding af gennemmusikalsk vanvid,
sjov, satirisk og crazy komik. Fra kl. 17.30 tilbyder Postgården en let
anretning for 150 kr.
Tirs. d. 13. november
Kabinetudstilling - Bengt Koch
I forbindelse med ”Nordatlantiske strejftog” sætter Kabinetudstillingen
fokus på maleren Bengt Koch (1912-78), som i 1944-50 og i 1963 opholdt
sig i Narsaq i det sydvestlige Grønland. Se mere på www.kunstetagerne.dk
Tirs. d. 13. november kl. 19.00
Vulkaner og samfund gennem tiderne, Hobro
To forskere sætter fokus på tre vulkanudbrud gennem tiderne og hvordan
de har påvirket os i de nordiske lande. Se mere på www.gasmuseet.dk
Tors. d. 15. november kl. 19.00
Bliv klog på penge – for kvinder, Hobro Bibliotek
Hvad er en god investering, og hvordan kan kvinder blive bedre til at
springe ud i det? Foredrag fra Kvindeøkonomien.dk.
Se mere på www.mariagerfjordbibliotekerne.dk
Tors. d. 15. november kl. 19.00
Kræft, Trit & Retning, Hobro Gymnasium
Kom og mød Søs Egelind, i et åbenhjertigt foredrag, ikke kun om sygdom,
men om mod, overlevelse, glæde og kærlighed til livet!
Tors. d. 15. november – lør. d. 8.dec. kl. 19.30
Ridderen Af Randers Bro, Himmerlands Teater
Årets brag af en julekomedie: Mørket ruger over Danmark i det herrens
år 1340. Den onde Grev Gert af Holsten, kaldet den kullede greve, drager
hærgende og plyndrende op igennem det stakkels udpinte Jylland. Men
den tapre ridder Niels Ebbesen og den fandenivoldske og rådsnare
væbner Svend Trøst har ikke opgivet kampen.
Se mere og køb billet på www.himmerlandsteater.dk
Fre. d. 16. november kl. 20.00
The Swinging Sisters, Hobro
Festlig aften med søstrene Signe, Karen og Inger Juhl, kendt som The
Swinging Sisters. En varm hyldest til 30’ernes og 40’ernes amerikanske
vokaltrioer, The Boswell Sisters og The Andrew Sisters. Pris: 150kr.
Se mere på www.kulturfjorden.dk

Vi tager forbehold for ændringer og trykfejl.

Lør. d. 17. november kl. 13.00
Kunstnermøde med Gukki Nuka, Hobro
Mød den grønlandske billedkunstner Gukki Nuka Willsen Møller, som
deltager på udstillingen ”Nordatlantiske strejftog”.
Se mere på www.kunstetagerne.dk
Lør. d. 17. november kl. 10.00 - 14.00
Bazar Skelund, Solgården i Skelund
Stort indendørs marked i ridehallen på Solgården. Kom indenfor i en
verden af alt lige fra nips og brugskunst til lokale fødevarer.
Se mere på www.skelund.dk

1. - 30. nov.

Søn. d. 18. november kl. 14.00-16.00
Søndagscafe med Da Capo, Mariager Kloster
Da Capo er et blandet kor med medlemmer fra forskellige kor.
Søn. d. 18. november kl. 11.00-16.00
Julemarked/-fest, Mariager Museum
Sammen med Handelstandsforeningen og Lokalarkivet arrangerer
Museumsforeningen Julemarked og fest i Den Gamle Købmandsgård.
Der er gratis adgang til museet, og juletræet tændes kl. 16.00 på Torvet.
Ons. d. 21. november kl. 14.30
Musik fra den danske filmskat i 50erne, Hadsund
Den skaldede pædagog alias Thomas Holst tager os med på en rejse
tilbage til 1950’erne, hvor han vil fortælle om de største danske filmsange
og de skuespillere, der dominerede filmlærredet i perioden.
Se mere på www.hadsundkirke.dk
Tors. d. 22. november kl. 19.30
TV2 Nords julekoncert, Mariager Kirke
TV2 Nords julekoncert. Medvirkende er en række af Danmarks fineste
solister fra den klassiske musiks verden, bl.a. Andrea Pellegrini.
Programmet bliver fyldt med julens kendte og elskede melodier og sange.
Fre. d. 23. november kl. 20.00
”Bach Friday” – Mariager Kirke
Der er ikke brug for mere forbrugerræs. Der er brug for ro! Kom til
meditationskoncert, når Mariager kirkes organist holder ”Bach-Friday”
med mentalhygiejnisk musik af den store mester Bach.
Fre. d. 23. november
Black Friday
Butikkerne i handelsbyerne, Hobro og Hadsund holder åbent, og har
masser af gode tilbud!
Lør. d. 24. november kl. 18.30
Julefrokost på Hotel Postgaarden i Mariager
Julefrokost og julebal med ”Peter & de andre kopier”. Pris: 675/300kr. Se
mere og book på www.hotelpostgaardenmariager.dk
Lør. d. 24. november kl. 18.30
Julefrokost i Øster Hurup
Kom med til stor julefrokost med livemusik og kæmpe buffet.
Pris: 279/495kr. Se mere på www.facebook.com/Event-Øster-Hurup
Søn. d. 25. november kl. 14.00 - dørene åbnes kl. 13.00
Jesper Lundgaard - intim julekoncert, Hadsund
Julekoncerten er en livsglad fejring af danskernes fælles højtid. Jesper
har valgt danske sange, engelske carols, julehits fra radioen og store
highlights. Se mere og køb billet på www.hadsundkulturcenter.dk
Søn. d. 25. november kl. 10.00-16.00
Julemarked i Valsgård
Der kan købes æbleskiver, kage, kaffe, gløgg, let frokost og sodavand.
Fre. d. 30. november kl. 20.00
Hanne Boel, Arden
Hanne Boel slog igennem som sanger i slutningen af 1980’erne og har
siden da befundet sig på toppen af den danske soulpopscene med diverse
priser og omkring 20 udgivelser bag sig. Hør hende med de mange hits på
Kulturhuset i Arden. Se mere og køb billet på www.kulturhusiarden.dk

Se hele kalenderen på www.visitmariagerfjord.dk

