Aktiviteter i uge 32
HIRTSHALS, TORNBY
OG TVERSTED (4/8-11/8)

4/8

4/8-11/8 KL. 9-18
NORDSØEN OCEANARIUM – NORDSØENS JÆGERE
WILLEMOESVEJ 2, HIRTSHALS

D. 8. august Tversted Kirke kl. 19.30
Opus 4: Elisabeth Zeuthen, violin – Dorte Lester
Nauta, blokfløjte – Viggo Mangor, lut Mogens
Rasmussen, viola da gamba

5/8 KL. 10

HIRTSHALS FISKEFESTIVAL

FLADBÅDEN I TVERSTED SØSÆTTES
TANNISBUGTVEJ 93, BINDSLEV

Hirtshals Fiskefestival strækker sig over tre
dage med flere faste aktiviteter i ”fiskens
tegn”. Den byder bl.a. på aktiviteter for børn,
guidede havnerundfarter, konkurrencer,
smagsprøver og auktion af fisk. Fredag og lørdag aftener er der stor fiskebuffet, lavet af lokale produkter, og lørdag aften lukker festivalen med live-musik og fest.
Ved Hirtshals Fiskefestival er der rig mulighed
for at udfordre sin viden om fisk og fiskeri, og
ikke mindst få smag for frisk landet fisk.

Oplev Nordsøens største og mindste jægere
igennem den nye udstilling som åbner d. 23. juni.
Få mulighed for at dykke langt ned under havets
overflade, igennem Danmarks største interaktive skærm Big Ocean Window, og oplev havets
dyreliv helt tæt på. Igennem den interaktive
skærm, har du indflydelse på hvad der sker på
skærmen og du kan være en del af undervandslivet. Igennem skærmen har du mulighed for at
stå ansigt til ansigt med de farligste hajer, de
største hvaler, og de mindste plankton.
Entrebillet påkrævet.

4/8

4/8-8/8 KL. 19:30

VIKINGE DAG I HIRTSHALS

VENDSYSSEL FESTIVAL

Når vejrguderne ellers er med Tversted Bjærgelaug og selvfølgelig på betingelse af, at der
møder rigtig mange roere op, så skal fladbåden
naturligvis i vandet.
Det kræver mange ved årene for at klare den
store båd, så mød op og vær med. Det er sjovt
og hyggeligt på ro turene, hvor fællesskabet og
latteren står højt på barometeret. At skipperen
så kræver, at der også ros sådan nogenlunde i
takt og at det ikke ligner et vildfarent piskeris,
er så hvad det er!

5/8 KL. 11-14
GUIDET STENTUR VED HIRTSHALS FYR
HIRTSHALS FYR, FYRET 2, HIRTSHALS

Oplev Shetlandske vikinger rundt omkring i
Hirtshals by. Du kan i løbet af de forskellige
dage opleve vikinger gå optog igennem byens
gader, samt få mulighed for at møde dem i bybilledet.
Du kan opleve de fantastiske vikinger på disse
tidspunkter:
4/8:
Kl. 10 + 11:30 + 14:30
KL. 11 – Sang ved teltet på Den Grønne Plads.

Vendsyssel Festival byder hvert år på koncerten med kunstnere af høj musikalsk kvalitet.
Koncerterne holdes i Vendsyssels smukke omgivelser, og koncertgængere får samtidig mulighed for at stifte bekendtskab med en række
af Vendsyssels kirker og koncertsteder. Oplev
b.la. disse koncerter i nærområde:
D. 4. august Den Gamle Station, Hirtshals kl.
19.30En Marche, Flamenco
D. 6. august Nordsøen Oceanarium kl. 19.30
Carion blæserkvintet (dansk blæserkvintet)

Mødested: madpakkerummet ved Hirtshals Fyr
Vær med på en guidet tur langs klinten nedenfor Hirtshals Fyr og hør lidt om klintens historie og de mange sten, som den rummer. Der
fremvises eksempler på stentyper og fossiler,
og fortælles hvor de kommer fra og hvordan de
er kommet til Hirtshals. Derefter går turen til
stranden, hvor man selv kan se morænelaget
og finde eksempler på de forskellige sten. Turen er ikke egnet for gangbesværede. Turledere Henrik Arildskov og Hugo Richner,

Vendsyssel Stenklub.

5/8 KL. 10-16:30
KUNSTHÅNDVÆRKERMARKED PÅ TRONSMARK GL. SKOLE
HIRTSHALSVEJ 11

En skattekiste af kunst
I den smukke have bag Galleri Tronsmark, vil op
til 20 kunstnere være flot repræsenteret.
Der vil være mulighed for at få en snak om de
forskellige teknikker, samt at købe sig nye
kunststykker med hjem.
Ud over den megen kunst, kan du også nyde et
stykke kage, samt en kop te eller kaffe.

Galleri Tornby indbyder alle interesserede
til FERNISERING søndag den 5. august kl.
13.00, hvor der kan opleves flot og spændende
billedkunst af Tine Mynster, Danmark og Arturs
Akopjans, Letland.
Allerede kl. 11.00 åbner vi dørene for de, der
ikke kan vente til ferniseringen kl. 13.00.
Tine Mynster deltager i sin første fernisering
på Galleri Tornby. Tine Mynster er også kendt
som sangskriver og optræden sammen med og
for børn, men har på det seneste også optrådt
med voksensange og sang sig faktisk frem til
deltagelse i DanskPOP Talent Finalen 2017/18.
Tine Mynster optræder med sang kl. 13.00.

ÅBEN REDNINGSSTATION
SYDVESTKAJEN, HIRTSHALS

Få en omvisning på Redningsstation Hirtshals.
Hør redningsstationens historie og få en demonstration af det nye udstyr der informerer
om, hvilke skibe der er i området samt fart og
kurs. Se stationens bil og få en forklaring på
det topmoderne udstyr. Gå om bord i Margrethe Gaardbo, et af stationens 2 phøjteknologiske redningsskibe.
Tilmelding på Hirtshals Turistbureau tlf. 9894
2220 senest dagen før. Vi forbeholder os ret til
aflysning af arrangementet ved akutudrykning/nødopkald.

7/8 OG 9/8 KL. 12:30
FERNISERING HOS GALLERI TORNBY
SKAGENSVEJ 53B, BINDSLEV

BUNKERTUR I TVERSTED
TANNISBUGT VEJ, 9881 BINDSLEV

7/8 KL. 10-11

KRÆMMERMARKED VED TORNBY GL. KØBMANDSGÅRD
HOVEDVEJEN 61, TORNBY

5/8 KL. 13

7/8 KL. 19

Kom og mød hende og Arturs Akopjans.

5/8 KL. 10-17

Kræmmermarked i Tornby Gl. Købmandsgård
byder på boder med mange forskellige ting.
Derudover kan dy nyde butikken, og alle de
sjove og spændende varer.
Kaffestuen er også åben hvor du kan købe en
kop kaffe og kage.

Spring ombord på det smukke museumsskib og
se Hirtshals Havn fra hav-siden. Guiden fortæller om havnen og dens udvikling gennem årene.
En sjov og spændende tur for både børn og
voksne. HG 159 "Johs. Hejlesen" ligger ved Sydvestkajen neden for "Trappen". Varighed: ca. 20
min. Pris 40 kr. for voksne - børn under 12 år
gratis.
Billetter kan bookes online på www.visithirtshals.dk

HAVNERUNDFART MED HG 159 "JOHS. HEJLESEN"
SYDVESTKAJEN, HIRTSHALS

Mødested: overfor Polarkiosken ved Hotel Tannishus.
Tag med Flemming Mortensen fra Bunkergruppen på en guidet tur rundt i klitlandskabet ved
Tversted. Her får du mulighed for at opleve og
høre om de store betonbunkere fra 2. Verdenskrig.
Tilmelding ikke nødvendig.
Pris 20, (deltagere under 15 år gratis)

8/8 KL 16-17
MØLLEDAGE VED ØSTERKLINT I TVERSTED
PLANTAGE
STOKMØLLEN ØSTERKLINT, TVERSTED

Kom og hør historien om parallelgården og stokmøllen. Er der vind nok sættes møllen i gang og
der vil være mulighed for at opleve, hvor meget
det knirker og knager, når der males grutning.
Møllen stammer fra 1688, i 1912 blev møllen opsat og er Danmarks sidste fungerende af sin art.
Vi mødes P-pladsen ved Tversted Søerne, herfra
går man 800 meter videre til Østerklit i Tversted Klitplantage. Turleder: Skovløber Lars Pedersen og Østerklit Møllelaug
Arrangør: Naturstyrelsen, Vendsyssel og Møllelauget.

8/8 KL. 19
FLADBÅDEN I TVERSTED, SØSÆTTES OM
ONSDAGEN
TANNISBUGTVEJ 93, BINDSLEV

Oplev søsætning af fladbåd

Når vejrguderne ellers er med Bjærgelauget og
selvfølgelig på betingelse af, at der møder rigtig mange roere op, så skal båden naturligvis
også i vandet om aftenen.
Nyd den smukke aften fra søsiden og solnedgangen. Skulle der mod forventning ikke være rovejr, tages en tur langs stranden med båd og
traktor.

8/8 KL. 10-12
TYSKSPROGET BYVANDRING

Lokalhistorisk vandring, som giver lyst til opdagelser på egen hånd.
Spring med på en byvandring i Hirtshals, og få
mange små og store, sjove og spændende historier om byen serveret. Historier, som helt
sikkert vil give lyst til opdagelser på egen hånd,
og til at dykke længere ned i flere af byens
spændende historier.
Turen starter ved Hirtshals Gl. Rådhus, Jørgen
Fibigersgade (parkering på begge sider). Fra
pladsen ved rådhuset er der kig til havnen og
Den Gl. Stationsbygning.
Pris: 50 kr.
Billetter kan købes på Hirtshals Turistbureau.

10/8 KL. 19
FLADBÅDEN I TORNBY SØSÆTTES
TORNBY STRAND, STRANDVEJEN

Danmarks ældste fladbåd søsættes hver fredag i perioden april-september kl. 19.00 fra
Tornby Strand (hvis vejret tillader det). Kom og
oplev en sejltur, enten som roer eller som tilskuer fra stranden.
Traditionen tro arrangeres der strandfest på
Tornby Strand i juli, hvor vi dyster i flere forskellige discipliner, herunder kapsejlads, mod
andre fladbåde fra vestkysten.

4/8 KL. 15
7/8-11/8 KL. 15
FOREVISNINGER HOS ØRNERESERVATET
SKAGENSVEJ 107, BINDSLEV

Oplev havørnen med sit enorme vingefang, kongeørnen som er himmelrummets ubestridte
storvildtjæger samt vandrefalken og jagtfalken
med deres uforlignelige flyvekunst og jagtteknik. Overvær på tætteste hold verdens største
ørne blive fodret og udfolde sig frit over toppen
af Danmark.
Nogle af højdepunkterne er falkonerrytterne der
i vildt ridt træner falkene. Og når Stellers kæmpeørnen fra Sibirien kommer til syne
Billet er påkrævet.

11/8 KL. 11-15
SMALL SHIP RACE HIRTSHALS
VESTHAVNEN, HIRTSHALS

Small Ship Race er en underholdende og dramatisk konkurrence mellem lokale virksomheder. I deres hjemmebyggede både skal de ned
ad en 8 meter høj rampe, forsøge at holde sig
oven vande mens de kæmper sig ud til en bøje,
hvor de skal ringe med en klokke.
Mange både går direkte til bunds i havnebassinet til stor morskab for de mange publikummer.
Butikkerne holder længe åbent.

