
Aarhus Festuges
Internationale Natcabaret 

præsenterer

Hermans, Tivoli Friheden, Skovbrynet 1
29. aug.-7. sept. (forpremiere 29. aug.) kl. 20.30-22.30

Spisning fra kl. 18.30 (dørene åbnes kl. 18.00)

Baren er åben efter forestillingen 
(dog ikke 6. og 7. sept). Billet til arrangementer 

i Hermans inkluderer entré til Tivoli Friheden

Carl-Einar Häckners

VARIETÉ
'The Road'



Richardo (SE)

I et fantastisk nummer på grænsen mellem 
det mulige og umulige balancerer artisten 
Richardo med en stabel af glas ovenpå en 
buestreng, mens han spiller på violin.

Malte Knapp (SE)

Malte Knapp er en enestående cykelartist, 
som har optrådt i bl.a. Las Vegas med sit 
impornerende cykelnummer, hvor han i højt 
tempo både cykler og balancerer i op til fem 
meters højde.

Alba (AL)

Slangekvinden Alba kan vride sig ud i enhver 
tænkelig og utænkelig stilling. Alba berhersker 
kunsten at kunne stå på hænder samtidig 
med, at hun affyrer en armbryst med tæerne.

Silea (DE)

Højt oppe under Hermans loft udfører Silea 
halsbrækkende akrobatik, mens hun er viklet 
ind i jernkæder. Oplev også Silea i en vanskelig 
balancegang og charmerende linedans.

Varietéorkesteret (SE)

Fantastisk orkester med timning og sjæl. 
Spiller smukt, varmt og skønt og med stor 
kærlighed til varieteen.

Der er underholdning, 
spænding, forførelse, magi, 
komik, musik og artisteri 
på absolut topplan, når det 
funklende nye teater- og 
kulturhus Hermans i Tivoli 
Friheden slår dørene op 
for Carl-Einars Häckners 
varieté ’The Road’.

”Utterly thrilling…this is 
a man whose physical 
talent is so dizzying 
and dazzling that 
even the act of his 
shambling off stage 
can generate fresh 
gales of laughter.”

Metro

Carl-Einar Häckner (SE)

Carl-Einar Häckner er en svensk mega star, 
der forstår at forene komik, musik, magiske 
numre og illusioner, så det hele fremstår 
grotesk og ustyrlig morsomt. Aarhus Festuge 
er stolte af at kunne præsentere Carl-Einers 
allernyeste varieteshow ’The Road’, hvor Carl-
Einar Häckner sammen med sit forygende 
orkester og en række specieltudvalgte 
kunstnere optræder med de mest groteske, 
vovede og hylende morsomme numre.



TRERETTERS NATCABARETMENU
Inkluderet i billetpris

Restaurant Terrassen er klar til at 
servere en superb trerettersmenu 
til  Natcabaretens gæster.
 
— Starter: Sprødt brød med 

rygeost, saltet laks og 
radiser og shot af melon, 
mynte og vodka

— Sesammarineret grillet tun 
med syltede & cremede løg, 
sprødt rugbrød og urter, 
serveret med pisket smør 
tilsmagt med sennep og brød

— Sprængt kalveryg med lun 
blomkål &  
hassel nødde-tapenade, 
kartoffelterrin og  
citrus samt mild 
morkelsauce

— Koldskåls-pannacotta med 
friske jordbær og  
sprødt knas

Tilkøb af ølmenu Fra Carlsbergs 
Husbryggeri Jacobsen: 
Saaz Blonde
Original Dark Lager
Festbier 2013
Velvet Ale

Pris kr. 249 inkluderer øl ad lib. 
under middagen

FIRETETTERS GOURMETMENU
Tillæg til billetpris kr. 100

— Starter: Sprødt brød med 
rygeost, saltet laks og 
radiser og shot af melon, 
mynte og vodka

— Sesammarineret grillet tun 
med syltede & cremede løg, 
sprødt rugbrød og urter. 
Forretten serveres med 
pisket smør tilsmagt med 
sennep og brød

— Skiver af stegt oksemørbrad 
med foie gras creme, syrligt 
æble og sødlige brombær

— Sprængt kalveryg med 
lun blomkål & hasselnøds-
tapenade, kartoffelterrin 
og citrus samt mild 
morkelsauce

— Lakrids-fragelite med hvid 
chokolade, hindbær og 
karamelliserede mandler

Tilkøb af ølmenu Fra Carlsbergs 
Husbryggeri Jacobsen: 
Saaz Blonde
Original Dark Lager
Brown Ale
Festbier 2013
Velvet Ale

Pris kr. 289 inkluderer øl ad lib.
under middagen

Ølmenu skal bestilles sammen 
med billetbestilling. Øvrige 
drikkevarer kan købes i Hermans 
restaurant.

BILLETTER:

Priser hverdage inkl. menu:
Kategori A: kr. 645 
Kategori B: kr. 615 
Kategori C: kr. 595

Fredage/lørdag inkl. menu:
Kategori A: kr. 695
Kategori B: kr. 650
Kategori C: kr. 620

BESTILLING
Oplys venligst dato, antal og 
kategori, og I vil blive placeret 
efter først-til-mølle-princippet. 

Efter bestilling vil I blive kontaktet 
af billetten.dk, som står for 
Aarhus Festuges billetsalg.

Billetbestilling er bindende.

Billetbestilling senest mandag 
24. juni kl. 12 hos: 

Aarhus Festuge, 
Henrik Mortensen
Tlf. 40 28 91 97 eller 
hm@aarhusfestuge.dk 


