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Gælder alt i butikken

UDSTILLING:
CYKELSPORTEN I HORSENS.

MIDTJYLLANDS
KUNST CENTER

PREMIEREFILM
I VINTERFERIEN:

Horsens Idrætsarkiv åbner
den 14. februar en ny
udstilling.
Side 8-9

– et moderne kunstcenter med
over 1000 værker.
Side 10

I denne uge får vi et indblik i
nogle anderledes og alligevel
kendte personligheder. Side 17

To gamle
naboer
vokser
tættere
sammen

iCUT,
DIN MOBILE
FRISØR
– der kommer til dig!

iCUT har altid fingeren på pulsen, så jeg
kan præsentere tidens hotteste klipninger
for både mænd, kvinder og børn.
Jeg kan tilbyde den samme professionelle
behandling som i frisørsalonen
– forskellen er bare at jeg kommer til jer!
iCUT henvender sig til: Virksomheder ·
private · mødregrupper · børnefamilier ·
institutioner · sygdomsramte · ældre

Jørgensen Hotel og Horsens Ny
Teater har altid været tæt
knyttet – både i bogstavelig og
overført betydning – og nu har
de to parter intensiveret deres
samarbejde. Læs mere på side 5.

Kort sagt: Salonen kommer til dig!
Bestil tid allerede idag
– ring til Sanne Søgård på:

6166 4310
( der ydes familierabat samt firmaaftaler
– se vores gældende prisliste)

Terje Thesbjerg og Steen Jacobsen
(der sammen ejer og leder Jørgensens Hotel) og
Teaterdirektør Kim Bisgaard

www.icutmobilklip.dk
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POSE

2995
(Ex. moms 23,96)

PINGO VEJSALT
25 kg. Langtidsvirkende.
Anvendelig i saltspredere.

TA’

6 POSER

100,-

ØKO-LYSE
TRÆBRIKETTER
10 kg.

(Ex. moms 80,-)

Slutspurt
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÷70%

Stjernholm/Kalkværket
Strandpromenaden 4 • 8700 Horsens • Tlf. 7625 3000

Horsens Trælast & Byggecenter
Thorsvej 10 • 8700 Horsens • Tlf. 7628 4488

Borgergade 10 . 8700 Horsens
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iCUT – frisøren kommer til dig
Du kender det godt: Du trænger
egentlig til at komme til frisør,
men det er simpelthen ikke til at
få kalenderen til at gå op.
Eller dine børn er ikke til at
styre henne i salonen, når de
skal klippes – det ville være
meget nemmere hjemme.
Eller du har svært ved at
komme til frisør på grund af
alder, sygdom eller andet.
I alle tilfælde kan 34-årige

Sanne Søgaard hjælpe dig.
Hun har netop åbnet den
mobile frisørsalon iCUT.
Hun tilbyder den samme
professionelle behandling,
som du kender fra frisørsalonerne. Sanne Søgaard kommer bare hjem til dig.

Sanne Søgaard har den fireårige frisøruddannelse og
blev udlært for 12 år siden.
Hun har arbejdet i flere forskellige saloner.
- Jeg tror, der er et marked
for en mobil salon, for der er
mange familier, som har
travlt.
- Jeg har selv tre børn, så jeg
kender alt til glæden ved
fleksible løsninger, fortæller
hun.
Sanne Søgaard tager løbende
på kurser, så hun holder sig
opdateret på alle de nye teknikker for klip og farvning.

VI GIVER 25% PÅ FOTOGRAFERINGEN,
BILLEDER SAMT VORES FLOTTE MAPPER

Torsdag den 23.
februar får Horsens
Ny Teater besøg af
bandet Santa Cruz,
der består af fem af
landets dygtigste og
mest garvede
musikere.
Navnet Santa Cruz siger nok
ikke de fleste så meget, men
når man nævner musikerne
Poul Halberg, Hans Ulrik,
Frans Bak, Bo Stief og Alex
Riel, er det navne, som de fleste kan nikke genkendende
til. Og det er netop de fem
herrer, der tilsammen udgør
bandet Santa Cruz, der spiller
på Horsens Ny Teater torsdag den 23. februar.

Et usædvanligt band
med usædvanligt
dygtigere musikere
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De er alle veletablerede og
meget anerkendte musikere
på både den danske og internationale scene, men det
specielle ved Santa Cruz er,
at de i dette fællesskab har
fundet et musikalsk frirum
til at gøre nøjagtigt, hvad de
har lyst til. De startede udelukkende som et live-band,
der spillede jazz op gennem
80’erne. Derefter holdt de en
lang pause, inden de i 2002
genoptog deres samarbejde.
super·ego
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I øvrigt fortæller Sanne
Søgaard, at hvis hun skal
klippe flere på samme
adresse, er der rabat at få og
tilføjer, at mange af de produkter, hun bruger er 90 pct.
organiske.

Fem garvede
musikalske rotter
på Horsens Ny Teater

KONFIRMATIONSTILBUD

KIG FORBI BUTIKKEN - ELLER RING TIL
DU
OS OG BOOK DIN TID ALLEREDE NU!
HER ER T AF
DE

ICUT har ingen faste
åbningstider, og Sanne
Søgaard klipper også gerne
aftener og weekends, for
eksempel i forbindelse med
konfirmationer, bryllupper
med videre.

Og denne gang holder de sig
ikke bare til jazzen, men bevæger sig i et univers af
rock, jazz - og alt det midt
imellem.
Derudover er de også begyndt lave og indspille deres
egen musik, og det er efterhånden blevet til tre albums.
Det seneste hedder When
The Sun Goes Down (2009)
og bærer tydeligt præg af, at
dette „fritidsband“ er en musikalsk legestue, hvor de fem
medlemmer føler sig ualmindeligt godt tilpas.
„Vi glæder os rigtig meget til
igen at få besøg af de gamle
garvede rotter i Santa Cruz.
Sidst vi havde dem på besøg
var i januar 2009, hvor de
gav en fantastisk og yderst
underholdende koncert i en
udsolgt Kviumsal, så der er
bestemt noget godt i vente
for publikum torsdag den
23. februar,“ fortæller teaterdirektør Kim Bisgaard.

Praktisk Info:
Tidspunkt: Torsdag den 23.
februar kl. 20.00
Sted: Horsens Ny Teater
Billetpris: Siddeplads 160 kr.
inkl. gebyr
Billetbestilling: hos Horsens
Ny Teater - 75 60 23 44 www.hnt.dk samt Billetlugen - 70 263 267 www.billetlugen.dk og
landets FONA butikker.
Arr.: Horsens Ny Teater.

