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Leif Dahlgård
Fredag den 31. januar kl. 16.00

Fyraftens Foredrag med Leif Dahlgård fra Dahlgårds Tivoli. 

Hvem husker ikke det fantastiske tivoli, som jo har rejst hele Danmark  
tynd. Og de helt fantastiske tv-udsendelser, hvor vi fik et indblik i 
tivoli-verdenen. Der vil være mulighed for spørgsmål til Hr. Dahlgård.

Kl. 16.00: Dørene åbner og vi serverer en gratis fadøl 
Kl. 17.00: Leif går på scenen

Efter foredraget er der en Niels Kjeldsen burger til alle  
(inkluderet i prisen).

Som med eftermiddag på kroen med Lille Palle.

Hvem husker ikke Lille Palle fra de gode gamle dage og med sangen 
”Jeg er så ked a’ - den hænger ned a’” samt diverse danske spillefilm. 
Det bliver en dejlig eftermiddag med hygge og sang.

Arrangementet begynder kl. 14.00.

Lille Palle
Torsdag den 6. februar kl. 14.00

Billetter købes hos Lindberg Dining, Torvet 1, 7323 Give
Ved køb på telefon: 75 73 55 44  – tryk 1

Billetter købes hos Lindberg Overnatning, Torvet 1, 7323 Give
Ved køb på telefon: 75 73 55 44  – tryk 2

Pris:

199,-
Pris kun:

150,-
Pris: 
Foredrag inkl. burger og 1 fadøl:

Pris: 
Koncert inkl. kaffe og boller:

Foto: Kristian Fæste



TØRFISK
Fredag den 21. og lørdag den 22. februar

Kom til en helt fantastisk stand-up aften med Mahamad Habane, 
Karsten Green og Per Sodemann. Det bliver SÅ fedt!

Arrangementet starter kl. 20.00.

Mahamad Habane
Karsten Green
Per Sodemann

Onsdag den 19. februar kl. 20.00

Diagonalkroen Overnatning
Torvet 1 · 7323 Give · Telefon: 75 73 55 44 · www.diagonalkroen.dk

Billetter købes på www.billetten.dk  
(søg derefter på Diagonalkroen)

Premiere: 
Komik på kroen

BEGGE KONCERTER
ER UDSOLGT

Pris kun:

175,-
Pris: 
Show inkl. grin og tårer:



DANSKTOP
Søndag den 1. marts

Lindberg Dining er vært for den helt store eftermiddag med højt be-
lagt DANSKTOP samt smørrebrøds-gilde...

Publikum vil blive ført igennem en rejse med show i høj klasse. For-
uden et meget spændende talkshow med Michael Winckler. Der vil 
være klassiske danske sange, som alle kan synge med på eller huske 
tilbage på sammen. Foruden Michael Winckler optræder også duoen 
Louise Espersen og Martin Jønsson.

Vi byder også velkommen til værterne Tobias Ahnfelt-Rønne og Kri-
stoffer Dam fra Dansvingerne.

Jørgen de Mylius og DJ Ris Ras 
som djs

80’er fest
Lørdag den 7. marts

Billetter købes hos Lindberg Dining, Torvet 1, 7323 Give
Ved køb på telefon: 75 73 55 44  – tryk 1

Diagonalkroen Overnatning
Torvet 1 · 7323 Give · Telefon: 75 73 55 44 · www.diagonalkroen.dk

Pris:

199,-

UDSOLGT
Pris: 
Show inkl. fri smørrebrød. Ekskl. drikkevarer:



Peter Viskinde
Fredag den 3. april kl. 20.00

Koncert med Peter Viskinde – den gamle slange fra Big Fat Snake.

Det bliver en aften, hvor vi skal genhøre alle de store hits som blandt 
andet ”Bonsoir Madame” og ”No peace like in heaven”.

Arrangementet starter kl. 20.00.

Nicolaj & Piloterne er et godt pop/rockbang med Nikolaj Christensen 
i spidsen. Og du kender bestemt hits som ”Kommer nok hjem” og ”Du 
er min”.

Koncerten starter kl. 20.00.

Nicolaj & Piloterne
Lørdag den 2. maj kl. 20.00

Billetter købes på www.billetten.dk  
(søg derefter på Diagonalkroen)

Billetter købes på www.billetten.dk  
(søg derefter på Diagonalkroen)

Pris:

250,-
Kun:

225,-
Pris: 
Intim koncert med Peter Viskinde:

Pris: 
Intim koncert duo:



Sko/Torp
Fredag den 25. september kl. 20.00

Intimkoncert med Sko/Torp, som består af sanger Søren Sko og guita-
rist Palle Torp.

Vi er stolte over at kunne præsentere Sko/Torp, som brød igennem 
med et brag i 1990. Debutalbummet ”On A Long Lonely Night” solgte 
200.000 eksemplarer.

Foruden titelnummeret fra debutalbummet, kender de fleste af os 
også numre som ”Glorious Days” og ”Wheels”.

Så vender Torben Chris og Thomas Hartmann tilbage til Give, men nu 
på Diagonalkroen. 

Men’s Room 4 er det helt nye show, som Torben og Thomas er klar 
med. Igennem de tre første shows med Men’s Room, har man kunnet 
opleve de to komikere vende og dreje den lille forskel – som faktisk 
ikke er i ental, og sjældent lille. Der er, nu som før, ingenlunde tale 
om de store, tunge ligestillingsproblemer, men derimod bare jokes. 
Jokes om de hverdagsproblematikker, vi alle kan genkende, og som vi 
er bedst tjent med blot at grine af. 

Glæd jer – det bliver mega fedt!

Men’s Room 4
Lørdag den 3. oktober

Billetter købes på www.billetten.dk  
(søg derefter på Diagonalkroen)

Billetter købes på www.billetten.dk  
(søg derefter på Diagonalkroen)

Pris:

250,-
Kun:

300,-
Pris: 
Intim koncert med Sko/Torp.

Pris: 
Show med Torben Chris og Thomas Hartmann:



Torvet 1 · 7323 Give · 7573 5544 
www.diagonalkroen.dk

Til alle arrangementer i dette hæfte er restauranten åben 
med en special ”arrangements-menu” til en skarp pris. 

Kontakt Lindberg Dining på 7573 5544 for at bestille bord.

Der tages forbehold for ændringer i programmet.
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