INVITATION til

BRANCHEAFTEN
Kom med til en rigtig hyggelig
aften for Kloakmessens udstillere
og besøgende fagfolk, når der inviteres til brancheaften i MESSE C efter
lukketid på messens første dag
TORSDAG DEN 24. MARTS 2022
KL. 17.00-23.00

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«

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

OPLEV STAND-UP MED JAN GINTBERG OG
MUSIKALSK UNDERHOLDNING MED JESPER GADE

Jan Gintberg

har igennem
de sidste mange år haft succes som
stand-up komiker, hvorved han uden
tvivl har opnået en særlig plads i
danskernes hjerte. Derudover er han
skuespiller, TV- og radiovært samt
tekstforfatter.
Erfaringen er både stor og bred med
høj kvalitet, for der leveres altid med
samme underfundige og nysgerrige
tilgang til livets spørgsmål i vores omgang med hinanden som mennesker.

Umiddelbart en pæn og præsentabel fyr, ikke? Men inden længe går
det op for publikum, at der ligger en
meget dybere og følsom person bag
Jan Gintbergs polerede ydre, der er
mester i rammende observationer
og sandheder. Jan Gintberg er ikke
bange for at afsløre politiske holdninger samt dele gavmildt ud af sit
indgående kendskab til parforholdets
problemstillinger gennem intelligente kommentarer og pointer.

Jesper Gade

Den musikalske underholdning står
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.

Ost med oliven og druer
Dagens dessert

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.

