
Aktiviteter i DMF-Djursland
i efteråret 2014

Af: Bo Jacobsen - formand DMF-Diursland

9111 Gæstgivergården Hornslet kl 15
lnspirationseftermiddag med Tamra Rosanes, der fortæller om sit eventyrlige liv og giver et
par sange. Tamra er netop blevet hædret med at blive optaget i Countrymusikkens Hall of
Fame iAustin, Texas. Alle medlemmer af DMF's afdelinger i Midtjylland er velkomne.
Gratis adgang.

1411'l Hotellet Rønde kl 19-21
Temaaften for musik - og kulturskolelærere i forbindelse med Skolereformen i samarbejde
med NordDjurs - & Syddjurs Kulturskole. Formand for musikundervisningsudvalget DMF,

Anders Hvidberg Hansen, Roskilde Musikskole, orienterer om situationen, erfaringer og nye

tiltag. Hvordan håndterer vi problemerne bedst. Alle musikundervisere er velkomne.
Gratis adgang.

30/11 Kulturhus Pavillonen Grenaa kl 14-18
Julefrokosten genoplives. Adgang for medlemmer af DMF Djurs med ægtefælle, kæreste,

o.l. Musikken leveres af os selv, så husk håndvåben. Afdelingen er den glade giver.

Gratis adgang.

4112 Kulturhus Pavillonen Grenaa kl 20
Jam-aften åben for alle i samarbejde med Norddjurs Kulturskole, Aktørerne og Grenaa
produktionsskole. Gratis adgang.

13112 Kullurhuset Pavillonen Grenaa kl 20
Musketerfestival - One Night Unite.
Forvent det uventede. Et væld af talent og musikalitet fra proffe koryfæer til musikskole-
elever. Showmaster den uforlignelige musikalske altmuligmand og trommeslager Kresten

Osgood. Et musikalsk træf hvor spændende musikere fra nær og fjern, fra mange forskel-
Iige genrer og egne af landet mødes under overskriften 'En for alle, alle for 6n'.

Gratis adgang for musikere og musikskoleelever. Ellers 50 kr.

Tamra Rosanes

Kresten Osgood
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Derudover tilbyder Kulturhuset Pavillonen vore medlemmer en række rabattilbud på

koncerter hen gennem efteråret.

3 oktAlan Haynes og Ole Frimer -2for en pris
4 okt Rootsline - 3 koncerter - 2 for en pris
17 okt Sleep Party People - 2 for en pris
22 oklTim Christensen solo - 2 for en pris
25 okt Peter Viskinde band - 2 for en pris
2 nov Brunch og swing Bo Jacobsen - 2 for en pris
14 nov Shaka Loveless - 2 for en Pris

30 | bu.rnun ' oktober 2014 - 27. årgang


