
- Mine darner og herrer, drenge og piger. Velkommen til
ganis trylle-show. Pegani - alias Steen Hedegaard Sørensen
Horsens, letter pa hatten og star klar til at underholde fa
biografens to eftermiddags-forestillinger. I dag optræde
Pegani for forste gang, og er derefter at finde i biografe
hver eftermiddag indtil den 23. december, hvor han tryller
for sidste gang for jul.

Tryllekunstner
pa Søndergade
Lørdag er der risengrød til alle pa Torvet

Den sidste uge for jul
skal være ekstra festlig for
folk i Horsens. Det er der
tradition for - en tradition
som Handelsstandsfor-
eningen værner om.

Ugen igennem er der for-
skellige arrangementer, der
skal skabe julestemning og
-hygge i byen og som samti-
dig skal gore det nemmere
for forældrene at klare

juleindkøbene.

Børneparkering
Hver eftermiddag er der

gratis borneparkering hos
FDF/FPF i deres lokaler pa
Torvet (ved Palæ)►, og der er
julebiograf med film for
born i Palæ Teatret klokken
11, 14 og 16. For de to efter-
middags forestillinger 	 op-

træder tryllekunstneren Pe-
gani med sit jule-trylleshow.

Bag kunstnernavnet Pe-
gani skjuler sig den unge
horsensianer Steen Hede-
gaard Sorensen, der allerede
har mange års erfaring som
tryllekunstner og underhol-
der, og er desuden medlem
of tryllekunstner-forenin-
gerne »Magisk Cirkel«,
"Danmarks tryllering« og
»The Supreme Magicans
Club«.

Peganis program er under-
holdning for bade born og
voksne, og der trylles med
silketørklæder, kort og reb.

Gratis risengrød
Skulle sulten melde sig

under julehandelen er der
hjælp at hente i Sct. Georgs-
gildernes gløgg- og æbleski-

vebod ved rådhuset. Boden
er åben hver eftermiddag fra
kl. 15 - 19, sidste dag er den
23. december.
Lørdag er der heller ikke
brug for selv at spekulere pa
middagsmaden. Den klarer
H andel sstands foreningen
og Civilforsvaret. Menuen
lyder pa risengrød med suk-

ker og kanel, og alle er ye
komne til at spise med,
serveringen begynder r
Torvet kl. 14. Det er Civi
forsvaret, der har påtaget
sig opgaven med at koge de
store portion jule-risengre
og Ceres-bryggeriet star for
leverancen af juleøl. (-ann)
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