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VELKOMMEN
Du er altid velkommen til at skrive til os på
mail@musikgalleriet.dk eller ringe på vores
hovednummer tlf. 28 34 30 79 og indtale en
besked, hvorefter du vil blive ringet op. Vores
kontortid er mandag til torsdag kl. 10.00-13.00.

Så er vi klar med 2. udgave af årsprogrammet
2022. Vi har som bekendt åbent hele året, de
fleste dage med fri entré. Alle er velkommen
i Mariehaven, Englehuset, Maries Telt og
i Restaurant Galleriet. Her serveres de
dejligste retter til frokost, eftermiddag og
aften, som kan nydes ude som inde og ofte
kombineres med et musikarrangement, en
koncertoplevelse, et foredrag eller lignende.

På de følgende sider tegner vi de aktuelle
streger månedsvis for resten af året for vores
foreløbige aktiviteter. Programmet opdateres
løbende på vores hjemmeside, på Facebook
og på Instagram.

I dag har det kulinariske for alvor holdt sit
indtog i Mariehaven. På vores hjemmeside
kan du studere vores menukort, læse mere
om vore selskabsmenuer og holde dig
informeret om vore arrangementer.
Bordbestilling og info på tlf. 40 20 99 93 eller
mail@musikgalleriet.dk

Læs også om vore foreningsarrangementer,
om mulighederne for at afholde private
fester, fødselsdag, barnedåb, konfirmation,
bryllup og lignende, i Restaurant Galleriet, i
Maries Telt og på Vingaarden.

Musikken er fortsat i fokus her hos os, hvor
antallet af koncerter og arrangementer også
fremadrettet vil være støt stigende. Billetsalg,
salg af gavekort, merchandise og andet
foregår via vores webshop. Her kan du
handle døgnet rundt og printe dine billetter
eller gavekort ud med det samme.

Endvidere er der information om projekt
»Mariehaven – i levende live«, hvor det
fortsat er muligt at støtte Mariehaven ved
køb af folkeaktier og tegning af medlemsskab
til Marieklubben.
På gensyn
Rie og Helge Engelbrecht
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JULI 2022
7. + 14. + 21. JULI 2022

SOMMERDANS I MARIEHAVEN
Vi starter ud med dejlig sommermad, kridter danseskoene og
spiller op til dans.
Sommermenu kl. 18.30
Dans kl. 20.00 - 22.00
Billetpris inkl. sommermenu kr. 350,- (+ gebyr kr. 15,- pr. billet)
Bordbestilling på 40 20 99 93 / mail@musikgalleriet.dk

10. JULI 2022

FOLKEFEST OG FÆLLESSANG
Vi markerer projekt ”Mariehaven – I levende live” og fejrer
sommeren.
Kl. 13.00 - 17.00
Helge Engelbrecht med gæstesolister
Billetpris inkl. sommermenu kr. 350,- (+ gebyr kr. 15,- pr. billet)
Bordbestilling på 40 20 99 93 / mail@musikgalleriet.dk
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HELE JULI MÅNED
– har vi åbent:
tirsdag til søndag i Mariehaven og i
Restaurant Galleriet – fra kl. 12.00.
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30. JULI 2022

RUNDT OM HARMONIKAEN
Mariehavens harmonikafestival
Kl. 12.00 - 24.00
Billetpris: kr. 295,(+ gebyr kr. 15,- pr. billet)

Købte billetter giver GRATIS adgang til optaktskoncerter
26. + 27. + 28. og 29. juli 2022.
Bordbestilling på 40 20 99 93 / mail@musikgalleriet.dk
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AUGUST 2022
TORSDAG DEN 4. AUGUST 2022

LILLE MARIE 2
Kl. 10.30-17.00 / Dørene åbnes kl. 9.30
Lille Marie er et ganske særligt arrangement specielt for mennesker med fysiske
og psykiske handicaps – alle er dog velkomne.
Neighbours & Friends, Kandis, Birthe Kjær, Stig Rossen, Ann-Mette Elten, Alley Cats.
Billetpris: kr. 550,- (+ gebyr kr. 15,- pr. billet)
NB: Billetter købt til 13/8-2020 og 12/8-2021 vil også være adgangsgivende ved
denne koncert

SØNDAG DEN 7. AUGUST 2022

SOMMERSANG I MARIEHAVEN 3
Kl. 12.00-20.00 / Dørene åbnes kl. 10.30
Neighbours & Friends, Jan Svarrer, The Nordic Baroque Band, Nanna Larsen, Peter
Vesth med Kristian Rusbjerg og Louise Espersen, Benny & The Black Ties, Kristina
Bærendsen, Böddi Reynis, Maries Festival Band.
Billetpris: kr. 795,-

(+ gebyr kr. 15,- pr. billet)

NB: Billetter købt til 2/8-2020 og 1/8-2021 vil også være adgangsgivende ved
denne koncert
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SØNDAG DEN 14. AUGUST 2022

FÆRØSK FESTIVALKONCERT
Kl. 14.00 – 17.00
Hallur Joensen er vært og præsenterer en perlerække af
færøske musikere.
Billetpris: kr. 350,-

(+ gebyr kr. 15,- pr. billet)

Restaurant Galleriet tilbyder dejlig sommermad fra kl. 12.00

SØNDAG DEN 21. AUGUST 2022

SOMMERSANG I MARIEHAVEN 4
Kl. 12.00-20.00 / Dørene åbnes kl. 10.30
Neighbours & Friends, Fætters, Johnny Logan, Hallur Joensen, Kristina
Bærendsen, Böddi Reynis, Fiddle 8, Anders Mikkelsen,
Marstal Småborgerlige Sangforening, Maries Festival Band
Billetpris: kr. 795,-

(+ gebyr kr. 15,- pr. billet)

NB: Billetter købt til 23/8-2020 og 22/8-2021 vil også være
adgangsgivende ved denne koncert
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SEPTEMBER 2022
TIRSDAG DEN 30. AUGUST TIL
SØNDAG DEN 4. SEPTEMBER 2022

MARIES FESTIVAL 2022
Sommerens musikalske afslutningsfest i Ansager
Partoutbillet:
Kr. 1.200,- (+ gebyr kr. 15,- pr. billet)
Dagsbilletter:
Tirsdag kr. 200,Onsdag kr. 200,Torsdag kr. 200,Fredag kr. 350,Lørdag kr. 450,Søndag kr. 200,-

SØNDAG DEN 11. SEPTEMBER 2022

OLDIES AND GOODIES
Mariehavens 60ér Festival
Kl. 12.00 – 20.00
Tambourine, The Young Ones, Touch Of Shadows,
Ronnies Rock´n´Roller Coasters
Billetpris: kr. 295,- (+ gebyr kr. 15,- pr. billet)
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OKTOBER 2022
28. + 29. OKTOBER 2022 / 3. + 4. MARTS 2023

NEIGHBOURS – I DET AKUSTISKE HJØRNE
Koncert med Neighbours i Restaurant Galleriet – alle dage kl. 20.00
Billetter à kr. 395,- (+ gebyr kr. 15,- pr. billet) på www.musikgalleriet.dk
Mulighed for koncertmenu fra kl. 17.30 / kr. 275,- (+ gebyr kr. 15,- pr. billet)
Bordbestilling på 40 20 99 93 eller mail@musikgalleriet.dk
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NOVEMBER 2022

13. NOVEMBER TIL 24. DECEMBER 2022

JUL I MARIEHAVEN
Vi tænder julelyset i Mariehaven første gang 13. november 2022 og lader det
brænde helt til juleaften. Kom og oplev Mariehaven og lad julen komme til
dig. Mariehaven vil være illumineret og smukt pyntet overalt og i Restaurant
Galleriet kan du nyde den dejligste julemad. I Maries Telt serveres gløgg,
æbleskiver, pandekager og varm chokolade.
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DECEMBER 2022

13. TIL OG MED 18. DECEMBER 2022

JULEKONCERT
Mariehavens Juleorkester spiller de traditionsrige julekoncerter i Restaurant
Galleriet fra 13. december til og med 18. december – hver aften kl. 20.00
Billetter à kr. 295,- (+ gebyr kr. 15,- pr. billet) på www.musikgalleriet.dk
Mulighed for julekoncertmenu fra kl. 17.30 / kr. 275,- (+ gebyr kr. 15,- pr. billet)
Bordbestilling på 40 20 99 93 eller mail@musikgalleriet.dk
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retter, bagværk, dessert
med gode danske egns
send os en
på tlf. 28 34 30 79 eller
Ring og aftal nærmere
galleriet.dk
e-mail på: mail@musik
På glædeligt gensyn
rianne
Helge , Rie , Tove og Ma

2023

KØB DINE BILLETTER
ALLEREDE NU TIL
SOMMERSANG I
MARIEHAVEN 2023

29. MAJ 2023 (2. PINSEDAG)
18. JUNI 2023
06. AUGUST 2023
20. AUGUST 2023
BILLETPRIS:
695,- + gebyr (Ved køb inden 01.07.22)
750,- + gebyr (Ved køb inden 01.10.22)
795,- + gebyr (Ved køb inden 01.12.22)
Herefter:
825,- + gebyr
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www.mariehaven.dk

MARIEHAVEN ... I LEVENDE LIVE
Da coronakrisen ramte overalt i foråret 2020, havde vi ikke forestillet os, hvilke konsekvenser det
skulle føre med sig. Sommerens koncerter blev aflyst, økonomien på det nærmeste slået i stykker
og Mariehaven pludselig truet på sin eksistens.
På opfordring besluttede vi derfor at sælge FOLKEAKTIER og opstarte MARIEKLUBBEN. Vi
kaldte projektet for »Mariehaven – i levende live« som et 12-måneders projekt med opstartsdato
10. juli 2020. Vi er dybt taknemlige for de mange, der har hjulpet os på alle måder. Det være sig de
mange lokale samt familie og venner, der har stået vagt om Mariehaven, økonomisk og på anden
vis, alle vore frivillige foruden de mange kolleger og venner i musikbranchen, som har spillet
gratis koncerter. Sidst men ikke mindst fanklubben, der har samlet penge ind via Facebook, samt
de mange der købte folkeaktier og tilmeldte sig Marieklubben.
De samlede donationer på årsdagen 10. juli 2021 beløb sig til: kr. 950.051,00
Sommerens aflyste koncerter 2021 foruden vinterens nedlukning samme år og de deraf mange
tabte indtægter , har betydet at vi må skubbe en stadig større gældsbyrde foran os, som vi skal
have afviklet for at komme sikkert videre. Det kæmper vi med fortsat og har derfor bestemt os for
at forlænge projektet og perioden frem til sommeren 2023. Med igangsættelsen af nye aktiviteter
og fortsat salg af FOLKEAKTIER og medlemsskab til MARIEKLUBBEN tror vi på fremtiden og lys
for enden af den nok så berømte tunnel.

FOLKEAKTIER
På opfordring og med hjælp fra »Støttegruppen for Mariehavens bevarelse«.
Hjælp os med at holde Mariehaven levende og i live!
Køb dine FOLKEAKTIER her
FOLKEAKTIE A: kr. 10.000,00
FOLKEAKTIE B: kr. 5.000,00
FOLKEAKTIE C: kr. 2.500,00
Du kan købe så mange folkeaktier, du vil. Folkeaktien er en donation og kan ikke sælges
videre. Som køber bliver du (hvis du ønsker det) nævnt på vores folkeaktie- tavle i
Mariehaven samt på vores hjemmeside. Du får desuden din egen fysiske aktie som et
bevis på dit bidrag. Folkeaktien giver automatisk medlemsskab i Marieklubben, ligesom
der i 2023 afholdes et særskilt arrangement for folkeaktionærer. Du kan indbetale direkte
til vores bank 7729-4013550 eller overføre via mobilepay 45561, hvorefter du vil modtage din
folkeaktie og dit medlemskort med posten.

MARIEKLUBBEN
På opfordring og med hjælp fra »Støttegruppen for Mariehavens bevarelse«.
Hjælp os med at holde Mariehaven levende og i live!
Vær med i MARIEKLUBBEN!
Årsmedlemsskabet koster kr. 500,- pr. person eller kr. 800,- pr. husstand
(gældende for to personer) og indeholder en række eksklusive fordele bl.a.

MARIEHAVENS

Fo lk e ak ti e
Type:
Navn:

A
............

Anders Andersen
..................... .....................
..................... .....................
Denne donation bidrager til at holde

MARIEHAVEN
levende og i live.

Donationsværdi:

10.000,titusindekroner

Denne folkeaktie er udstedt af Mariehave
n.
Indehaveren kan ikke drages til
ansvar
– hverken økonomisk eller på anden
vis.
Dette er en donation og ikke en
investering
med et potentielt afkast.

Løbenummer:

0067
...................

MARIEKLUBBEN
2022/2023

ANDERS ANDERS
EN

WWW.MARIEHAVEN
.DK

• Dit personlige medlemskort
• 10% på billetkøb i 2022 og 2023
• Sommersang i Mariehaven goodiebag 2023
Send os dine informationer (navn, adresse, telefon) på mail@musikgalleriet.dk eller ring på 28 34 30 79 og angiv dit
ønske om medlemsskab af Marieklubben. Du kan indbetale direkte til vores bank: 7729-4013550 eller overføre via
mobilepay 45561, hvorefter du vil modtage dit medlemskort med posten.

...........

ÅBNINGSTIDER
JULI

Alle dage (minus mandag) 12.00-20.00
AUGUST-DECEMBER (4. august – 19. december)
Torsdag 12.00-20.00
Fredag 12.00-20.00
Lørdag 12.00-20.00
Søndag 12.00-20.00

HOLD DIN EGEN
FEST I MARIEHAVEN
året i
større selskaber hele
Vi tager imod små og
Vingaarden
ant Galleriet eller på
Maries Telt, i Restaur
på 28 34 30 79
Ring og aftal nærmere
sikgalleriet.dk
eller skriv på mail@mu
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VEJLE MUSIKTEATER
29. november 2022
TINGHALLEN, VIBORG
30. november 2022

AALBORG KONGRES & KULTURCENTER
2. december 2022 (TV-optagelse)

RINGSTED KONGRESCENTER
1. december 2022

HERNING KONGRESCENTER
3. december 2022
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www.facebook.com/mariehaven.musikgalleriet
www.instagram.com/mariehaven.musikgalleriet
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