
Prenumerera 

på Dalheimers  

kulturkalender!

Bokning och förköp av biljetter görs via Dalheimers reception 
telefon: 031-365 97 52 alt via epost: thomas.kollberg@majorna.göteborg.se
adress: Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg

Anmäl ditt intresse via e-post till: thomas.kollberg@majorna.goteborg.se 

Nästa ordinarie kulturkalender utkommer 29 oktober➔

Bar & Buffé smyger igång 19.30 •   Live musik & dans från kl 21.00 •   Entré inkl. buffé 140.–

– succén från i våras 

sparkar igång igen!

The Al Tehler Blues Band  
Dalheimers förvandlas för en kväll till en av Chicagos trånga klubbar.
Lyssna, dansa, rocka loss – gör vad du vill. Det kommer att svänga
något hejdlöst när bandet med Al Tehler i spetsen trampar igång.
Detta band gläder både blueskännare, jazzfans och soulälskare!

Bröderna Handsome
Spelar låtarna du minns och även de som du glömt att du minns.
Party & coverbandet Bröderna Handsome är 100% naturlig arena-
rock. De slog igenom som Tre Kronors val av husband under hockey-
VM 2003. Sedan dess har bandet turnerat sig ut och runt i Sverige och
har med sin arenarockshow blivit landets snabbast växande coverband.

Glittrig glamorös discojulgransplundring
Disco à la Studio 54! Tänk Gloria Gaynor, Bee Gees, Donna Summer,
Village People och alla andra odödliga artister och låtar. Överlev
vintern genom att glittra och glimma på dansgolvet medan disc-
jockeyn vänder 12-tums plattor i ett rasande tempo. Saturday Night
Fever all over again!  

Patricia Page & the Prophets tar över scenen 
Svängig, svettig partysoul med blandning av Aretha Franklin, The
Meters, Neville Brothers och mycket mer. Tyngdpunkten ligger på
soulbaserad musik från 60-talet och framåt. Kort och gott kan kvällen
beskrivas; Soul, party, svett – dans, party, dans… 
Kolla in på www.patriciapage.se

För resten av våren ryktas det om Stones, och Balkanmusik…
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KLUBBKALENDER HÖSTERN–VINTERN 2004/05

Som vanligt är vårt motto att…

vänner + god mat + kul bar + skön musik = något av livets bästa

så blås dammet av dansskorna och kom till Majornas svängigaste klubb!


