
Salon Himmelblå finder sted en søndag hver 
måned og meningen er at give oplevelser og 
overraskelser, som ikke fås andre steder.  
Inspirationen er det gamle salon-begreb, 
hvor publikum i intime omgivelser kommer 
tæt på de medvirkende.

Udvalget er bredt – for kultur er mange ting. 

Program Salon Himmelblå
Søndage kl. 14-16 – Himmelblå er åben 13-20

26/10-14 Per Clausen Live
 MF, 4. næstformand og medlem af Aalborg Byråd taler ud om
 sig selv og sit liv som politiker.  
 Lyt også til Clausens overraskende musikvalg.

16/11-14 Kirkskovs Kapgang
OBS kl. 19!   Forfatter og teaterchef Morten Kirkskov læser op af sin 
 film-aktuelle roman ”Kapgang”, fortæller om bogen og filmen 
 - og vælger musik til ulejligheden.

14/12-14 Gades madjul
 Kokken John Gade giver gode råd og opskrifter på den
 alternative julefrokost og julemiddag - med smagsprøver! 

11/1-15 Vinther 2.0 – nu med Signe O
 Et par timer med Per Vinthers endnu ukendte digte og
 inciterende fortolkninger af sangeren Signe Olsen. 

8/2-15 Tango - Tango - Tango 
 Nathalie Ina Kühl, passioneret tango-danser fortæller om 
 tango’en og giver prøver på vaskeægte tango med sin partner. 

22/3-15  Sloths univers
 Mød billedkunstneren Nils Sloth og kom med en tur rundt i
 hans billedunivers, hans musikverden og liv i Aalborg.

 Tilrettelægger og vært: Evanthore Vestergaard

 Der er gratis adgang til Salon Himmelblå

I løbet af vinteren og foråret indbyder Susan Himmelblå Bar 
i Aalborg til en række kulturelle arrangementer, hvor kendte 
kunstnere og andet godtfolk fortæller hvad de har gang i – og 
går i dialog med publikum i en uformel atmosfære.
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Susan Himmelblå Bar, Vesterbro 83, Aalborg

Kultur på Himmelblå

– søndage med kunstnere og andet godtfolk

Mød dem, hør og se hvad de laver 
- og kom i dialog med dem

Efterår14/
forår15

Susan Himmelblå Bar ligger i Aalborg Centrum ét minuts 
gang fra ”Tyren”. Det er en hyggelig og rolig bar med et 
fint sortiment til rimelige priser og et forskelligt, dedikeret 
publikum. Vi lægger vægt på personlig og professionel 
betjening. 

Susan Himmelblå er også musik. Næsten hver torsdag – og 
somme tider også andre dage - er der fri adgang til især 
jazz, men også andre genrer finder vej til den lille scene, 
der har professionelt lydudstyr. 

Hjerteligt velkommen på Susan Himmelblå Bar – til drinks, 
hygge og kultur!

 Med venlig hilsen
 Mette Ekfeldt 

Åbningstider
Mandag-onsdag 15-
Torsdag-lørdag 15-
Søndage (ved events) 13-20

          Susan Himmelblå Bar, Vesterbro 83, Aalborg. 
          Mød os på Facebook.
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