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Ý¸®·-¬·¿²-¸¿ª²Þ»¾±»®¸«ÓßÎÌÍ îðïê
Ü®±²²·²¹»²-¹¿¼» íì ñ Ì´º íîëéèèïè ³´ò µ´ò ïíòíðóïè ±¹ ïçòððóîïòðð ñ ©©©ò¾»¾±»®¸«-ò¼µ
[¾»²¬ ³¿² ó ±²- ïíæððóîíæðð ñ ¬±®- ó ´(® ïíæððóîìæðð

Í°·-»¸«-³»²« Ó¿®¬Tirsdag d. 1/3
Pasta m. laks, chili, sultanas & ristede
græskarkerner

Skærtorsdag & Langfredag d.24/3 - 25/3 13.00 - 15.30

Ó¿®µ»¼-¼¿¹» · Þ»¾±»®¸«-»¬

Torsdag d. 3/3
Hot-pot m. kalvekød, lakridsrod,
abrikoser, mørkt øl & perlebyg
Tirsdag d. 8/3
Vegetar: Løgtærte melange m. rosmarin
& rødbede/æblesalat
Torsdag d. 10/3
Kylling m. karamelliserede løg, hvidløg &
ingefær. Ris & agurke-relish
Tirsdag d. 15/3
Fiskefrikadeller m. hjemmerørt remolade &
Torsdag d. 17/3
Nakkekam braiseret i æblemost m. selleri,
Påskeferie
Tirsdag d. 29/3
Ovnstegt kylling m. chorizo, hvidløg,
Torsdag d. 31/3
Lasagne m. østershatte, kold røget skinke
& parmesan
Dagens salat & brød til alle retter
Voksne 65 / Børn 35 kr.
Bestil online på: www.BEBOERHUS.dk
Spisehuset er åbent fra 18:00 - 19:30
Bestilte billetter skal afhentes senest
Der kan bestilles en uge frem.

Õ±²½»®¬»® · ½¿º7»²æ
Onsdag d. 9/3 kl. 20.00 Entré 50 kr:

Ö»-°»® Û´ª·²¹ ú Û³·´ Ð¿´³»
Emil Palme er manden og guitaristen bag det
genretranscenderende og lettere kaotiske men enddog velorganiserede musikalske projekt Boujeloud. Denne aften er han i
selskab med digteren Jesper Elving, der har en lang række udgivelser og performances bag sig. Forvent improviseret poesi af
høj karat.
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Lørdag 19/3 kl. 20.00 Entré 20 kr:

Í¿²¹¾¿® Zô H ú [
20.00 – 20.35 Dr.Rolf
20.55 – 21.30 Annette Schäfer Gregersen m. Majse Gregersen og
Karl Johan Spottag
21.50 - 22.25 Jonathan Christensen
- Samt åben scene ml. hovednavnene
Onsdag d. 23/3 kl. 20.00 Entré 50 kr:

Ó·¶¿ Ó·´±ª·½ õ ß-¹»® Ê¿´»²¬·²
Mija Milovic er sanger, multiinstrumentalist og komponist. Hun
udforsker lyd og musikalske grænser og er en del af Kvindebandet, duoen SAV, Tidlige Armbånd og The Seaweed - to name a few.
Asger Valentin er til daglig en del af det nyskabende band
Synd og Skam, men udgav for nylig den anmelderroste soloplade
“Alp” i eget navn og har desuden medvirket på udgivelser med Ice
Age og Lower.

Ý·®µ»´¼¿²Torsdage i lige uger kl. 19:30 - 21:30
Deltagerbetaling: 30,- pr. gang.
Information: Randi og Carsten Michaëlis
http://www.cirkeldans.dk
e-mail: randi@carmic.dk
eller tlf.: 32 59 57 29

Ý®±¯«·Torsdag fra 19.00 - 21.00 i lokalet
“Transitten”. Deltagergebyr 40 kr.
Medbring selv papir og tegnegrej - vi har
tegnebrætter. Holdet er uden underviser,
men Beboerhuset sørger for at booke model. Ingen tilmelding - bare mød op!

Ô¿ Þ±½¿ ¬¿²¹±-¿´±²
Hver torsdag i salen fra 20.00 til 23.30
med Gunner Svendsen.
Entré: 50 kr (kan være forhøjet ved
særarr.)
Milongaundervisning: kl. 17.30 - 18.45
(Ingen tilmelding - kom helst med
partner) Pris: 70 kr. (100 kr. incl.
entré) Kom og lær milonga, der ligner
tango, men har en anderledes rytmik, og
er hurtig og sjov.
Begynderundervisning med Sakina og
Gunner: kl. 19.00 - 20.00 (Ingen tilmelding – kom med eller uden partner)
Pris: 50 kr. (80 kr. incl. entré)

Ô±µ¿´»® ³ò³ò
Onsdag d. 6/4 kl. 20.00 Entré 70 kr:

Ô·¬¬´» Ê·´´¿¹» Ý±«²¬®§ Ó«-·½ Ý´«¾

Ú·-¬º«´ Ñº Ü±´´¿®õ -°»½·¿´ ¹«»-¬æ Î»¾»µµ¿ Ì¸±®²¾»½¸
Aftenens special guest er den danske country og americana
sangerinde og sangskriver Rebekka Thornbech, som netop er aktuel
med cd’en ”Wanderlust”, der er resultatet af et længere ophold i
countrymusikkens hovedstad Nashville.
Musikken har rødderne plantet i country, americana og bluegrass
kombineret med en skarp sans for melodiske ørehængere. ”Wanderlust” byder på et musikalsk univers præget af forhåbninger og
udlængsel og blander americana med hendes nordiske rødder.

Ó;²»¼»²- µ«²-¬²»® ó Ø»²®·µ Ó¿¬¸·»-»²
Henrik Mathiesen udstiller sine billeder i Benboerhuset under
titlen “Forår”. Med kunstnerens egne ord:
“Kulørte farver fylder rummet med kraftfulde farver. Abstrakte
malerier i forskellige stilarter. Malerierne er stemningsbetonede
fra fuld knald på til helt enkle og rolige. Inspireret af natur,
lys og årstider. Skabt i akryl, olie & silkemaling på lærred”

Lokaler i Beboerhuset bookes ved at
ringe på tlf. 32578818 ml. 13.30 - 18.00
og 19.30 - 21.00. Pris 10 kr. pr. person
i timen.
Ved undervisning/erhverv 15 kr. pr.
person i timen. 10 kr. i startgebyr
Lokaler til fest Ring man. og ons. på
tlf. 32576242 ml. 13.00 - 17.30
Lån en ladcykel: Mod et depositum på
500,- kan du gratis låne en ladcykel i

