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Dronningensgade 34 / Tlf 32578818 / www.beboerhus.dk
Åbent man - ons 13:00-23:00 / tors - lør 13:00-24:00

Spisehuset november
Tirsdag 3/11
Kyllingebryst m. seranoskinke & salvie,
puylinser m. tomat & hvidløg
Torsdag 5/11
Lam Rogan Josh m. ingefær & gurkemeje,
fuldkornsris
Tirsdag 10/11
Langtidsbagte andelår m. blå blommer,
kanel & stjerneanis, kogt perlebyg
Torsdag 12/11
Vegetar: Rodfrugtgratin m. feta &
rosmarin, humus & oliven
Tirsdag 17/11
basilikum
Torsdag 19/11
Vinbraiseret øko gris m. hvidløg,
Tirsdag 24/11
Oksekød i vin m. rodfrugter, græskar,
hvidløg, rosmarin & salvie
Torsdag 26/11
Vegetar: Chili sin carne m. urterørt
cremefraiche

Spisehuset er åbent fra 18:00 - 19:30
Bestilte billetter skal afhentes senest
Der kan bestilles en uge frem.

Telefon-tid

Vi har fået nye telefontider:
Kl. 13.30 - 18.00 og 19.30 - 21.00

Koncerter i caféen
4/11 kl. 20.00 Entré 70 kr.

Little Village Country
Music Club præsenterer:
Fistful Of Dollars
+ special guest: Nanna Larsen
Nanna Larsen er lyden af støvet amerikansk landevejscafé
blandet med nordeuropæisk vintermelankoli. Den erfarne
performer har 2 albums, 9 singler på DR og tv-optrædener i både
Dansk Melodi Grand Prix (2004), Voice – Danmarks største stemme
(2012) og Go’aften Danmark og senest nyudgivelsen af singlen
“No Regrets” (2015) bag sig.
Nanna Larsen optræder i selskab med Fistful Of Dollars, der på
vanlig vis er de musikalske gunslingers aftenen igennem. Det
blir’ top dollar country og good times as usual.

11/11 kl. 20.00 Entré: 40 kr.

Ex-Bleeder koncert:
Peter Peter +
Marie Eline Hansen
Fra punkdagene i SODS til Bleeder og som producer for Iceage
og en lang række andre danske bands har Peter Peter sat sit
præg på den danske punk-, rock- og undergrundscene. Still going
strong får vi ham denne aften solo sammen med den uimodståelige
sangskriver Marie Eline Hansen.
Marie Eline har sunget i en lang række sammenhænge og på
forskellige udgivelser: i Mit Nye Band, Traening og med bl.a.
Bleeder, Thulesbasen og for nylig med Nanna.
Onsdag d. 21/11 kl 20.00 Gratis entré

Fløjl releasekoncert
Det går op og det går ned. Lige nu går det mest op, både med
kærligheden og musikken. Det fejrer folk/pop veteranerne i
Fløjl med albummet OPGANGSTID, præcis ti år efter debuten
“Lejlighedssange”. Meget er sket, både på det personlige og
musikalske plan. Og det kan høres.
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Onsdag d.25/11 kl.20.00 Entré 40 kr

Vagn E Olsson + Vermin
Musiker, sangskriver, poet, eksperimentalist - og i det hele
taget all over the place - Vagn E Olsson udfordrer vedvarende de
musikalske og litterære konventioner såvel som almindelig god ro
skabt furore, og bagkataloget af musikalske optrædener,
udgivelser og sammenhænge er ganske omfattende og tæller No
Knox, Tristan T, T.S. Høeg, Lars Bjerre, Düreforsøg, Thulsebasen
- just to name a few.
Aftenen byder også på Vermin, som er en tromme-trompet duo
bestående af Dan Kjær fra Iceage på trommer og Jakob Emil på
trompet fra bl.a. Marching Church. Altså to herrer, som begår
sig i to af de mest prominete postpunknavne, Danmark har kunne
væsentligt anderledes udtryk.

Cirkeldans

Torsdage i lige uger kl. 19:30 - 21:30
Deltagerbetaling: 30,- pr. gang.
Information: Randi og Carsten Michaëlis
http://www.cirkeldans.dk
e-mail: randi@carmic.dk
eller tlf.: 32 59 57 29

Croquis

Torsdag fra 19.00-21.00 i lokalet
“Transitten”. Deltagergebyr 40 kr.
Medbring selv papir og tegnegrej - vi har
tegnebrætter. Holdet er uden underviser,
men Beboerhuset sørger for at booke model. Ingen tilmelding - bare mød op!

La Boca tangosalon

Hver torsdag i salen fra 20.00 til 23.30
med Gunner Svendsen.
Entré: 50 kr (kan være forhøjet ved
særarr.)
Milongaundervisning: kl. 17.30 - 18.45
(Ingen tilmelding - kom helst med
partner) Pris: 70 kr. (100 kr. incl.
entré) Kom og lær milonga, der ligner
tango, men har en anderledes rytmik, og
er hurtig og sjov.
Begynderundervisning med Sakina og
Gunner: kl. 19.00 - 20.00 (Ingen tilmelding – kom med eller uden partner)
Pris: 50 kr. (80 kr. incl. entré)

Lokaler m.m.

Lokaler i Beboerhuset bookes ved at
ringe på tlf. 32578818
ml. 13-18 og
19.30 - 23. Pris 10 kr. pr. person i
timen.
Ved undervisning/erhverv 15 kr. pr.
person i timen. 10 kr. i startgebyr
Lokaler til fest Ring man. og ons. på
tlf. 32576242 ml. 13.00 - 17.30
Lån en ladcykel: Mod et depositum på
500,- kan du gratis låne en ladcykel i

28/11 kl. 20.00 Entré: 20 kr.

Sangbar Æ, Ø & Å
præsenter:
Hyldest til Sebastian
Beboerhuset byder endnu engang indenfor til
en aften med fokus på den danske og
nordiske sangskat. Denne gang med en MASSE
sangskrivere, som hver fortolker én af
Sebastians sange, samt giver en smagsprøve
på deres egne sange. Da antallet af
sangskrivere er lang, vil der ikke være
åben scene denne aften

Beboerhuset 40 år
I anledningen af 40 års jubilæeet for
Christianshavns Beboerhus udstiller vi
denne måned plakater og billeder
gennem beboerhuset 40 årige historie.

