
19. Januar 2017 
 

The Pretenders  
Danmarksmestrene i "Toppen af poppen 1968" - Det 
goé gamle Brønderslev band i original besætning. Et 
orkester med et varieret repertoire med de bedste 
numre fra rockmusikkens start og de følgende tiår. 
 

Pris: 200,- kr. incl. let anretning i pausen. 
 

Link til Pretenders facbookside med video: 

 
 

 

 

 

 

2. november 2017 
 

Blues med Dona Oxford 
Direkte fra bluesfestivalen i Frederikshavn kommer  
Boogie Woogie Dona fra New York. Hun er en af de få 
respekterede kvindelige rock'n roll-pianister i musik-
branchen. Udover piano færdighederne har hun en dyb, 
sjælefuld soul og blues stemme.  
 

Pris: 200,- kr. incl. let anretning i pausen. 
 

Link til en smagsprøve af Dona Oxford på Youtube:  

 

 

 

16. marts 2018 
 

Smokehouse 

Det særdeles rutineret 6 mands orkester 
med den autentiske lyd. Repertoiret er 
bredt og spilles med stor energi og nerve.  
 

Pris: 230,- kr. incl. let anretning i pausen.  
 

Link til Smokehouse på facebook: 

 
 
Pris: 230,- incl. let anretning i pausen. 

 

 

 

9. februar 2018 
 

Other Roads 

Glæd jer til denne engelske folkemusik gruppe 
med deres uovertrufne sang og strengspil som 
krydres med underfundige anekdoter.  
 

Pris: 230,- kr. incl. let anretning i pausen. 
 

Link til Other Roads hjemmeside: 

 

 

 

15.april 2018 
 

Søndagsmatine med Morten Staugaard 
 

Den fra teaterverden kendte Vrå dreng kommer og fortæller om 
sin karriere på de skrå brædder, og giver nogle eksempler på 
sange fra nogle af de forestillinger han har været med i med sin 
meget smukke og dybe sangstemme. 
 

Pris: 75,- kr. incl. kaffe i pausen.  

 

 

  

 

    

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Lige lidt orientering om resten af 2017/18 sæsonens 

musikarrangementer på Uhrenholdts Gård.  

Programmet er helt på plads og i kan allerede nu sætte 

kryds i kalenderen og glæde jer til nogle super gode 

aftener. I hører nærmere om arrangementerne på byens 

hjemme og facebook sider.  
 

Billet bestilling hos Kirsten Laursen, tlf. 71 17 34 11 eller 

på uhrenholdtsgaard@gmail.com 
 

Dørene åbnes kl. 19.00 og musikken starter kl.19.30  

 

https://www.facebook.com/PretendersDK/
https://www.youtube.com/watch?v=-y_YM1ikva0&list=RDEMD0Si9NUe3G2WVlLvU7LkUQ
https://www.facebook.com/smokehouse.dk/
http://www.other-roads.com/
mailto:uhrenholdtsgaard@gmail.com

