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MED DAHL PÅ HACK
Hyggelig tur til Aarhus med besøg på Café Hack i
selskab med Søren Dahl og et par berømte gæster.
Frokost på Restaurant Lava ved åen og sightseeingtur i
byen.

Søren Krogsgaard Dahl er en dansk radiovært, musiker, komiker, foredragsholder, forfatter og bror til Mogens Dahl.
Således lyder indledningen på Wikepedia og os, der med
glæde har fulgt den gode Dahl gennem snart mange år, kan
tilføje: og utrolig dygtig til at tale med mennesker.
Altid velforberedt og med ægte interesse i mennesket,
formår han, som få, at lokke hemmeligheder ud og få det
bedste frem i den, han taler med.
Hver uge inviterer Søren Dahl kendte, aktuelle og spændende gæster ind på den traditionsrige Café Hack. Snakken kommer vidt omkring og krydres med den allerbedste
musik inklusive frokost og en byrundtur i smukke, gamle
Aarhus.

Prisen inkluderer:
• Buskørsel
• Frokost på Restaurant
Lava (stegt flæsk og
persillesovs)
• Besøg på Café Hack
med Sørens Dahl og
gæster
• Kaffe og lækkerier
• Sightseeingtur i bus i
Aarhus
Teknisk arrangør:
Skave Turistfart
Tilmelding til Læserklubben

Med Skave Turistfart som teknisk arrangør kører bussen fra Herning, Ikast og Silkeborg onsdag 20. marts
mellem klokken 10 og 11.
Efter ankomsten til »Smilets By« tager vi direkte hen
til Restaurant Lava - et dejligt sted med udsigt til åen.
Her har vi bestilt Danmarks nationalret, nemlig stegt
flæsk og persillesovs.
Efterfølgende går vi den korte vej til Café Hack, der
ligger på Bispetorvet og blev landskendt gennem radioprogrammet af samme navn. Caféen har til huse
sammen med Aarhus Teater i arkitekt Kampmanns
smukke teaterbygning fra 1900.
Radioprogrammet Café Hack, det næstmest lyttede
radioprogram i Danmark, blev lukket pludseligt i 2017
efter 14 år, men i dag er der indgået et nyt samarbejde
med YouSee om det nye program, kaldet Dahl på Hack.
Det er cirka en million faste lyttere meget glade for.
Hovedingredienserne er stadig den gode samtale og
god tid med spændende gæster og en bred musikplayliste.
Publikum er en vigtig del af optagelsernes tilblivelse.
Den ramme, som publikum er med til at sætte, giver en
ægthed i udsendelserne, som er uundværlig.
Denne dags gæster er i skrivende stund ikke afsløret,
men deltagerne kan godt glæde sig til mødet med et
par interessante personligheder. Der har været mange
inviterede på caféen, og til eksempel kan nævnes Bodil
Jørgensen, Anders Agger, Silas Holst, Linda P., Jim Lyngvild, Lykke Friis og mange mange flere.
Vi nyder Søren Dahl og gæsterne godt og vel et par
timer. Velkomstbobler, kaffe, te og isvand serveres
under optagelserne sammen med nogle eftermiddagslækkerier i form af hjemmelavede søde snacks, kage
og petit four.
Herefter henter bussen os, og vi tager på en lille byrundtur, hvor vi ser nogle af de mange kendte og nye
bygninger, der er skudt op i Aarhus.

Afgang fra Herning, Hammerum, Ikast og
Silkeborg mellem kl. 10 og 11.
(Nøjagtige tider sendes i deltagerbrev ca.
10 dage før afgang).
Hjemkomst mellem kl. 17.45 og 18.45

Retur i hjembyerne mellem klokken 17.45 og 18.45.
Prisen for denne dagstur er for avisens abonnenter
645 kroner. I prisen er også inkluderet frokosten (eksklusiv drikkevarer).

