
Ved Kloakmessens brancheaften kan 
du opleve Danmarks førende 
mentalist på helt nært hold, 
når Jan Hellesøe løfter stemningen 
med en omgang nærværende 
underholdning i verdensklasse i form 
af hypnose, tankeeksperimenter og 
andre psykologiske greb.
Der vil være garanti for en humoristisk, 
intim og helt igennem forunderlig 
oplevelse, og du vil blive forbløffet 
over, at selv den mest forhærdede 
sjæl må overgive sig.

Jan Hellesøe 
kender du fra ”FUCKR MED DN 
HJRNE” OG MANIPULATOR 
Manipulationseksperten Jan Hellesøe 
er kendt for at udsætte både TV-
seere, folk på gaden og kendte 
danskere for nogle besynderlige 
psykologiske eksperimenter, der får 
de fleste til at tabe både næse og 
mund. 

Menu
Velkomstdrink

Forret: 
2 slags tun med  
chilimayo og krydderurter

Buffet: 
Rosastegt kalv med rosmarin
Stegt kyllingebryst 
Svinemørbrad med bacon og 
svampe
2 slags kartofler
3 dejlige salater med årstidens 
grønt
Rødvinssauce 
Bearnaisesauce

Ost med oliven og druer 
Dagens dessert

Kom med til en rigtig hyggelig 
aften for Kloakmessens udstillere 

og besøgende fagfolk, når der invite-
res til brancheaften i MESSE C efter 

lukketid på messens første dag 

TORSDAG DEN 24. MARTS 2022 
KL. 17.00-23.00

Den musikalske underholdning står Jesper Gade  
for, og du er sikker på en aften fyldt med hits, humor og høj musikalsk kvalitet. Kun 
udstyret med vokal og guitar, tager han dig med på en musikalsk rejse, hvor det 
store og brede repertoire, byder på numre fra en lang række forskellige artister fra 
60’erne og frem til i dag. 

Når Jesper spiller, bliver de gamle og nye pop- og rockklassikere, taget under 
kærlig behandling, så uanset om man er ung eller gammel, til Beatles eller  
Robbie, så vil der helt sikkert være noget for enhver smag. 

PRIS PR. PERSON 
(INKL. MOMS)  

KR. 395,- 
Billetter er forbeholdt  

KLOAKMESSENs udstillere 
og branchebesøgende.

Begrænset antal billetter 
– sælges efter ”først til mølle”

princippet.

Køb billet(-ter) »HER«

OPLEV MANIPULATOR JAN HELLESØE 
OG MUSIKALSK UNDERHOLDNING MED JESPER GADE    

INVITATION til 

BRANCHEAFTEN
INVITATION til 

BRANCHEAFTEN

https://messecevents.billetexpressen.dk/event/sheet/brancheaften-kloakmessen-8CEED1CCF71A4B88877C80781577D04D
http://www.danskekloakmestre.dk
https://www.messec.dk/



