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Vi skal høre masser af musik og klaverspil, og vi skal høre beretninger og anekdoter om Ivars 50 år i musiklivet. Han kan
se tilbage på utrolig mange oplevelser og spændende mennesker, som han har mødt via sit musikalske virke, og vi
kommer bl.a. til at høre om tiden på Jacobs BarBQ i Aarhus.
Bruno er beboer i Langenæsbo, journalist og var medlem af KAK frem til 1978.
”Vi var ikke terrorister – i 1970’erne” siger det tidligere KAK-medlem om sin deltagelse i Kommunistisk Arbejdskreds,
som han forlod i 1978.
En rejse i sporene på de tyske flygtninge fra den store flygtningelejr i Gl.Rye.
En storslået fortælling om en af Danmarks største flygtningelejre, der husede op til 10.500 tyske flygtninge samtidigt i
perioden fra 1945 til slutningen af 1948.

underholder med et anderledes og festligt foredrag, hvor julenissen causerer over julen
med lunefulde historier fra gamle dage og nyere tid.

Jørgen Skammeritz har næsten 40 års erfaring som sygeplejerske på Aarhus Universitetshospital. Det har givet
ham en masse sjove oplevelser og historier, som han deler livligt ud af i dette foredrag til underholdning for publikum.

guider os rundt i et univers af gårdsange, sømandsviser, revy m.m.
Foruden sang, harmonika, guitar og violin viser Basseralle også, hvordan savblad, skeer og murerbalje kan bruges som
instrumenter.
Hør om Jacob A. Riis’ fantastiske livsforløb fra fattig og ulykkelig forelsket tømrersvend til en betydningsfuld avisejer i
New York. I hårdtslående artikler og barske fotografier dokumenterede han børnearbejde, elendige boligforhold, sult,
korruption og kriminalitet

binder sangene sammen med baggrundsstof om den tid, sangene har skrevet
sig ind i Hun har underholdt i 20 år med sang og musik, både solo og duo. ”Jeg brænder for fællessang og den glæde og
det fællesskab, det giver, når mennesker synger sammen.”
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