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Bolighus holdt opera-koncert uden tilskuere
På grund af Corona-situationen måtte Stina Schmidt (th.) og Christine
Raft holde en koncert i Schmidthuset uden tilskuere. Koncerten blev
vist på Facebook i stedet.

Koncertgæster får
refunderet deres
billetter
AFLYST Schmidthuset måtte få
timer inden en planlagt operakoncert med 100 tilskuere
sadle om. I stedet blev koncerten holdt uden tilskuere via
Facebook.
Alt var gjort klar til, at 100
mennesker i onsdags kunne
sidde ned i Schmidthuset i
Grenaa med god afstand til
hinanden og høre opera med
duoen Schmidt & Raft. Men på
grund af usikkerheden omkring
Corona-pandemien
valgte bolighuset få timer inden koncerten, at der ikke
skulle være tilskuere.
I stedet holdt mezzosopran
Stina Schmidt og pianist Christine Raft koncerten live via
Facebook, hvor de stod i
Schmidthuset og sang. Man
kunne så følge med hjemme
fra stuerne via Schmidthusets
Facebookside.
"Vi var selvfølgelig klar til at
overholde myndighedernes
nye retningslinjer. Men der begyndte at komme mange af-

gementer i de 3500 butikskvadratmeter. I slutningen af
2019 lagde de lokaler til en
livsstilsmesse, hvor omkring
800 gæster besøgte 30 lokale
udstillere. Men de store events
har Corona-pandemien midlertidigt sat en stopper for.

2. okt.

k r. 1 4 0 , -

Indfører røgfri
skoletid
bud fra koncertgæster, og hele
den nye situation med flere
Corona-smittede gjorde, at vi
synes, det var mest rigtigt at
holde koncerten uden tilskuere," siger Jesper Schmidt i en
pressemeddelelse.
Alle koncertgæster får re-

MEK PEK OG KALLES ÅH ABE
14. okt.

Y
THE SANDMEN
3. okt.

k r. 2 4 5 , -

k r. 1 3 5 , -

funderet deres billetter, og arrangementet bliver holdt en
anden gang, når Corona-pandemien er på et meget lavere
niveau.
"Selvom koncerten blev
helt anderledes, end vi havde
håbet, så har vi fået mange po-

4. okt.

k r. 2 0 0 , -

31. ok t.

sitive tilbagemeldinger fra
folk, der sad hjemme og hørte
opera,"
fortæller
Jesper
Schmidt.

Livsstilsmesse flyttes
Schmidthuset har i de seneste
par år holdt flere store arran-

Nye regler efter
efterårsferien
SUNDHED Når elever og medarbejdere møder ind på henholdsvis Grenaa Gymnasium
og Viden Djurs efter efterårsferien, er det til en ny rygepoli-

3. nov.

POUL KREBS
21. okt.

k r. 2 7 9 , -

EVERYBODY’S TALKING
k r. 3 5 0 , -

5. nov.

k r. 1 9 5 , -

FÅ BILLETTER

CÆCILIE NORBY
6. okt.

CHIEF 1

k r. 2 2 5 , -

BODIL JØRGENSEN
OG DE FORBUDTE SANGE
23. okt.

k r. 2 7 5 , -

SKO & TORP MED BAND

CARPENTERS FORESTILLING
14. nov.

k r. 2 5 0 , -

STILLE STØJ
11. dec.

k r. 1 2 5 , -

T

NIELS KRØJGAARD

16. okt.

k r. 1 3 0 , -

k r. 2 7 0 , -

BEGRÆNSET
BILLETTER
TILBAGE

GIRL ON BIKES
FEAT. THOMAS BUTTENSCHØN

UDSOLGT

TEATER/REVY
HURRA! JACOB MORILD

gs

Grenaa Gymnasium og Viden Djurs:

GRENAA PRÆSENTERER

RED WARSZAWA

"Vi havde planlagt at holde
en ny livsstilsmesse i Schmidthuset lørdag 7. november,
men den har vi valgt at aflyse.
Vi må bare acceptere, at man
ikke kan planlægge større arrangementer i de kommende
måneder. Men vi skal nok være
klar med livsstilsmessen og
flere andre events, når der er
styr på Corona-situationen,"
siger Jesper Schmidt.

ALLAN OLSEN
20. nov.

THE CONSOLATION
26. nov.

k r. 2 9 5 , -

CLAUS HEMPLER, STEEN
JØRENSEN, SIGNE SVENDSEN,
BJØRN FJÆSTAD, MIKE ANDERSEN, SARA INDRIGO

k r. 1 2 5 , -

FÅ BILLETTER

JONAH BLACKSMITH

PINK FLOYD PROJEKT
- THE WALL

ÅBEN SCENE

ANDREAS BO

7. n o v .

k r. 2 7 5 , -

2 7. n o v .

k r. 2 9 5 , -

IDA CORR
22. jan.

k r. 2 9 5 , -

tik. Med røgfri skoletid indfører de to skoler 100 procent
røgfri uddannelses- og arbejdsmiljøer. Det betyder, at
alle former for tobaksvarer og
e-cigaretter ikke må indtages i
skole- og arbejdstiden, hverken på eller uden for skolernes
adresser.
Røgfri skoletid er en del af
en tobakshandleplan, som regeringen og et flertal af folketingets partier i 2019 blev enige om for at få færre unge til at
begynde at ryge. Tiltaget bliver indført for alle landets
ungdomsuddannelser senest
sommeren 2021, men Grenaa
Gymnasium og Viden Djurs
har altså valgt at droppe alle
former for tobaksvarer og e-cigaretter allerede nu.
"Vi hilser røgfri skoletid velkommen, fordi vi synes, at det
er et godt og nødvendigt tiltag. Derfor har vi valgt ikke at
vente til 2021, således at vi følger trop i forhold til vores gode kollegaskoler i Grenaa, der
allerede er blevet røgfri," udtaler direktør for Viden Djurs, Bo
Nørregaard Jensen, i en pressemeddelelse.
Tiltaget er allerede indført
på de fleste grundskoler landet over, og det er også en af
grundene til, at man på ungdomsuddannelserne i Grenaa
går i gang 'før tid' med røgfri
skoletid.
"Det kræver en samlet indsats i hele uddannelsessystemet, hvis vi skal præge de unge i
forhold til rygning," supplerer
rektor for Grenaa Gymnasium,
Helene Bendorff Kristensen.

Gælder også ansatte
MICHAEL FALCH & DÉT BAND

På Grenaa Gymnasium og Viden Djurs har man ikke været i
tvivl om, at tiltaget også skal
MELD DIG IND I KLUB LYT NYTMELD DIG IND I KLUB LYT NYT
Klub Lyt Nyt præsenterer dig for en perlerække af Klub Lyt Nyt præsenterer dig for en perlerække af
gælde medarbejderne.
upcomming kunstnere med høj kvalitet,
upcomming kunstnere med høj kvalitet,
nerve, noget at byde på
nerve, noget at byde på
og absolut er nyt lyt værd.
og absolut er nyt lyt værd.
"Vi har en ambition om at væYDERLIGERE KLUBFORDELE
YDERLIGERE KLUBFORDELE
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LYT NYT priser på udvalgte varer i baren
re
en ansvarsbevidst organisatiModtag ekstra tilbud på e-mail
Modtag ekstra tilbud på e-mail
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24. okt.

k r. 2 9 5 , -

10. nov.

Fri entre

2 8 . nov.

k r. 3 1 5 , -

LYT NYT
KORTET
6 KONCERTER
FOR KR. 350,-

Kærvej 11 · 8500 Grenaa · Tlf. 8632 1633

Kærvej 11 · 8500 Grenaa · Tlf. 8632 1633

6. feb.

k r. 2 9 5 , -
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Captain Morgen eller
Smirnoff vodka
Flaske med 70 cl.
Frit valg.

Pr. flaske

2 stk./400 g

89,-

59,-

SPAR 5995

Brasilianske
entreecotes

SPAR 4096

Garantimøre.

Betjent Tapas

Vi elsker fredag
og det fejrer vi i
SuperBrugsen Glesborg
fredag d. 2. oktober
med ekstra
(sp)røde tilbud

Nok til 2 personer. Incl. brød.

1-Enkelt
Bitter
70 cl.

Hel oksemørbrad

Pr. stk.

Kg-pris maks. 199,29.

1400-1800 g

Pr. flaske

279,-

79,-

110,-

SPAR 4595

Pr. stk.

32,-

SPAR 30,-

Riberhus skæreost
Min. 595 g. Kg-pris
maks. 53,78. Frit valg.

Buffalo Barrel
Zinfandel
Californien, USA.
Flaske med 75 cl.

ER
UND
RIS
P
2
/
1

Årgang 2016
BRONZE
International
Wine Challenge

Vinavisen.dk

Ved køb af mere end
6 stk. pr. kunde
pr. dag, er prisen
51,95 kr. pr. stk.

Amarone
Terre
di Verona

Veneto, Italien.
75 cl. Duften er krydret
og frugtfuldt af blomme og svesker. Smagen er fyldig med en
sveskeagtig og krydret
smag. God til kraftige
middagsretter og fuldmodne oste.

Ved køb af mere
end 2 x 4 pakker
pr. kunde pr. dag er
prisen maks. 48,95

Spar

Vin & Co,
v/Vinpanelet
01.06.2020

6 flasker

349,SPAR 43070

6 flasker

579,SPAR 62070

3 stk.

100,-

100,-

Cirkel kaffe

Flere varianter. 4 x 500 g.
Kg-pris 50,00. Frit valg.

Hansens is

Flere varianter.
Dybfrost. 3 x 725 ml.
Literpris 45,98. Frit valg.

Tilbuddene gælder kun fra fredag til søndag i uge 40.2020

“VI VIL VÆRE DET BEDSTE OG
Graasten luksus
salater STED AT
MEST INSPIRERENDE
Flere varianter. Frit valg.
HANDLE OG ARBEJDE”

Slagtermester
Rene Høyer

5585

4 pakker

Åbent alle ugens 7 dage fra kl. 8.00 - 19.45
GLESBORG BYGADE 54 . 8585 GLESBORG . TLF: 86 38 70 02

Uddeler
Andreas Bach

