
www.ebeltoftsommerfest.dk

Entrépriser: Børn under 12 år - gratis adgang alle 4 dage - Torsdag og fredag aften, lørdag: Voksne: Kun 10 kr. 
Festpladsen åbner torsdag kl. 15.30 - Fredag, lørdag og søndag: Kl. 11.00  - Drikkevarer må ikke medbringes. 

*Kun mod forudbestilling - billetter bestilles og betales på:

JOHN MOGENSEN LIVE ·  OLE GAS BAND
 DISKOTEK RAWSOUND · L.A. DUO 

KRÆMMERMARKED · UDENDØRS BAR · NORDISK TIVOLIPARK  
BØRNELOPPEMARKED · PENSIONISTKAFFEBORD · BANKOSPIL · HAPPY HOUR   

                                                                 SOMMERFESTBUFFET · FESTAFTEN MED SPISNING  

EBELTOFT

ommerfest
S 18.-21. juli ’19

& KRÆMMERMARKED        

88. årgang

30 ÅRS
JUBILÆUM

1989-2019

FESTPLADSEN 
VED STRANDVEJEN

TORSDAG - 18.30 Teltet åbnes, dinnermusik - 19.00 Den Store (kolde) Sommerfestbuffet  
19.45 John Mogensen Live (5-mands-orkester)  - 21.30 Ungdomsbal - Diskotek RAWSOUND  

FREDAG - 15.00 Børneloppemarked - 20.00-21.00 Happy Hour  - 21.30 Ole Gas Band spiller Kim Larsen 
LØRDAG - 13.00 Pensionistkaffebord - 13.30  L.A. Duo 

18.30 Teltet åbnes - 19.00 Festaften med spisning* - Kandis - SØNDAG - 11.00 Salg af bankoplader   
12.00 Reklamebanko / Amerikansk lotteri -  15.30 Børneunderholdning - 18.00 Sommerfesten lukker

SUNSET ALLEY

SUNSET ALLEY

dunkmusic@mail.dk - 40202734dunkmusic@mail.dk - 40202734 Sommerkoncerterne på Børkop Vandmølle er en tradition. Publikum hygger sig med god musik i de idylliske omgivelser 
 med musik fra kl. 13 - og servering fra kl. 12.00   - FRI ENTRÉ. 
Sommerkoncerterne er et samarbejde mellem Vejle Kommunes Kulturforvaltning, Restaurant Børkop Vandmølle og Lions Club Børkop.

Sommerkoncerterne er et samarbejde mellem Vejle Kommunes Kulturforvaltning, Restaurant Børkop Vandmølle og Lions Club Børkop.

NEANDERS

SOMMERKONCERTER  PÅ  BØRKOP VANDMØLLE  2020SOMMERKONCERTER  PÅ  BØRKOP VANDMØLLE  2020

PAUL HARRISON BAND - UK/DK SUNSET ALLEY

RATTLE SNAKES

Søndag, 21. juni kl. 13 - 16.00: PAUL HARRISON BAND - UK/DK
Engelske Paul Harrisons disker op med et yderst succesfuldt band. 
Musikalsk dynamik og højt niveau er om noget Harrisons varemær-
ke, såvel som et stærkt sammenspillet udadvendt team. Der serverer 
alt fra up-tempo numre til smukke ballader, i et utal af jazzens 
rytmiske stilarter. Med på holdet er den afholdte og karismatiske 
Camilla på vokal. Der skrues op for fuldblodsjazz i international 
klasse, som Paul Harrison Band i over to årtier har været storleveran-
dør af på alverdens scener.
Line Up: Paul Harrison UK. Klarinet/Sopransax/Altsax. - Bo Møller 
Petersen DK. Guitar/Banjo/Vokal. - Søren Stausbøl DK. Piano/Vokal. 
Peter Williams UK. Kontrabas.  - Mikkel Find DK. Trommer.  - Camilla 
Ernen DK. Vokal. Link til hjemmeside: www.harrisonmusic.dk

Søndag, 28. juni kl. 13 - 16.00: SUNSET ALLEY
”Sunset Alley” rockede Horsens i 60'erne. Nu gør de det igen. De er 
stadig de samme 4 glade drenge, og musikken er også den samme. 
Beatles, Rolling Stones, Hollies, Who, Creedence Clearwater Revival, 
Searchers, Cliff Richard, Eagles, Animals, Shadows, Bee Gees, Elvis 
Presley og alle de andre. De er måske blevet væsentlig kønnere efter 
50 år på landevejen og lyder måske bedre. Energien og kærligheden 
til 60’er musikken kan mærkes og høres tydeligere end nogensinde. 
Sunset Alley tar’ jer med på en musikalsk rejse, tilbage til barndom-
mens gade - Sunset Alley - dengang musikken ikke bare var et 
spørgsmål om Watt, men en følelse som kunne mærkes helt ind i 
hjertet – uden monitor.

Søndag, 9. august kl. 13 - 15.00: RATTLESNAKES
Rattlesnakes har holdt sammen i 31 år, og det er de stolte af!
Historien startede egentlig 1988 i Legoland - Billund, hvor Peter 
Stub dannede orkestret, for at spille countrymusik for turister i 
Legoredo Town. Detmed navnet, er altid det svære, og pga. de 
mange tyske turister foreslog en - Die RattleSnakes. Det synes alle 
var en god ide, og sådan opstod navnet. I dag er Peter stadig i front 
for Rattlesnakes, og den eneste tilbage af den oprindelige besæt-
ning, men med Tommy Rasmussen - keyboards og vokal,
Flemming Rothmann - bas og vokal samt Mark Wolters – trommer 
og vokal, er bandet en rutineret og stærk enhed – både som 
musikere og venner.Stilen er country/folk/rock-pop.

Søndag, 16. august kl. 13 - 16: NEANDERS
Sæsonen sluttes som sædvanligt med Neanders. Orkestret spiller 
jazzmusik med udgangspunkt i New Orleans stilen, men repertoiret 
indeholder også numre fra andre epoker af jazzens historie blandet 
op med nyere ting fra rock'n roll perioden -  men alt sammen udført 
med det særlige Neander-touch. 
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op af stolen og oplev Syddjurs.
.!

Handel
Syddjurs

gavekort
til hele Syddjurs..!

www.ebeltoft.dk

1.000 gratis P-pladser (husk parkeringsskiven)

Gratis WIFI

HANDEL SYDDJURS GAVEKORT 
Gaven - der ikke skal byttes. 
Kan købes i Kvickly og Føtex .

                                       i efterårsferien: 
Byens butikker  har
masser af gode tilbud

Lørdag den 12. oktober: 
Kl. 10.15 Mobiljazz varmer op ved 
den gamle Fiskerihavn.
Ebeltoft Træskibslaugs æbleskude 
med spillemændene Lofferne se-
jler ind i Fiskerihavnen.
Kl. 10.45 Æbleoptog med musik-
ken i spidsen samt veteranbil,
Sliupkoret, æblepiger, Ebeltoft 
Løb og Motion, Det lille gule tog, 
Brandbil, Egnsteatrets store duk-
ker m.m.
Kl. 11.00 Ebelfestivalen 2019 
åbnes af formand for udvalget for 
Plan, udvikling og kultur: 
Riber Hog Anthonsen
Kl. 11.00 Mobiljazz underholder i 
gaderne.
Veteranbiler i Jernbanegade kl. 
10.00 - 14.00

Søndag den 13. oktober 
Kl. 11.00 - 14.00
Mobiljazz - streetparade. 
Kl. 14.00 - 15.00
Musik med Vibe Ulbrandt Duo
Kl. 12.00 - 15.00
Musik med Gerdas Drenge

Mandag den 14. oktober
Steve Harts one-man-band
Kl. 11.00 - 14.30

Tirsdag den 15. oktober
Ebeltoft Marineforenings Slupkor
Kl. 13.00 - 14.00 

Onsdag den 16. oktober
Lofferne spiller op:
Kl. 13.00 - 14.00 
Familien Jessen: Sækkepibe-spil
Kl. 14.00

Torsdag den 17. oktober
Maries Kiks spiller op:
Kl. 13.00 - 14.00 

Fredag den 18. oktober
Det Flyvende Kuffertcirkus
Kl. 11.00 - 14.30 

Lørdag den 19. oktober
Harmonika Banditterne
Kl. 11.00 - 14.00
Square-dance
kl. 13.00

Butikkerne har åbent lørdag 12. okt. til  kl. 16 - Søndag 13. okt. kl. 11-16  
Lørdag 19. okt. til kl. 15 - Hverdage åbent til kl. 17.30 og fredag til kl. 18

Kvickly, Føtex, FAKTA, 
Ebeltoft Glasmuseum, Fregatten Jylland og Ree Park Safari har andre 

åbningstider

Se mere på www.ebelfestival.dk og www.ebeltoft.dk 
og på Facebook

EFTERÅRSFERIEN PÅ 
FREGATTEN JYLLAND
 Velkommen til et program fyldt med kunst, 
kultur, krudt og kugler!
Gratis adgang for børn HELE ugen!
Aktiviteter hver dag i efterårsferien:
Prøv en historisk rundvisning · Hør om fregattens 
kanoner · Oplev et kanonskud · Klatre i storma-
sten (mandag-fredag) · Tag med på særrundvis-
ning i kunstudstillingen ”Jylland på Jylland”
Særligt for børn:
Historisk rundvisning for børn · Ny sporjagt: Find 
kunsten ombord · Lav dit eget reb
Deltag i kunstworkshop (12. – 18.10.)
Lav dit eget kunstværk inspireret af vores fine 
gamle fregat eller vores kunstudstilling ”Jylland 
på Jylland”
Tjek hele programmet på 
www.fregatten-jylland.dk

Mad

Arrangør

EBELTOFT 
KUNSTFORENING
www.ebeltoftkunstforening.dk

TINGHUSET  
Torvet 5 · Ebeltoft

FERNISERING  
Lørdag den 12. oktober kl. 11

VARIGHED 
12. oktober til 20. oktober

ÅBNINGSTID   
Alle dage kl. 11-16 
Fri entré

T I N G H U S E T

Landskab

Kajak

Farver

Flag

Sprog

EFTERÅRSUDSTILLING 
FOR MEDLEMMERNE 2019

REE PARK SAFARI

Ree Park Safari byder på vilde oplevelser på dyre-
nes præmisser. Lige nu er der dyreunger overalt 
i parken. I efterårsferien vil de dygtige guider fra 
Safariskolen tage dig med under huden på nogle 
af parkens dyr, og du kan se konservator Mikkel 
Carlsen udstoppe dyr.
Land Rover Safari 
Tag med på en Land Rover Safari og kom helt 
tæt på dyrene. 
Amerika Expressen
Der bliver fuld damp, når Amerika Expressen 
sætter kursen mod den store nordamerikanske 
prærie. De store bisoner, bjørne og de arktiske 
ulve er nysgerrige og kommer helt tæt på.
Daglige fodringer
Husk alle de daglige fodringer, hvor vores 
dygtige guider fortæller om dyrene. Se fodrings-
programmet i infoguiden, du får udleveret ved 
indgangen.
 Læs mere på reepark.dk

TAG HELE FAMILIEN MED
PÅ GLASMUSEET EBELTOFT

Gå på opdagelse i fire helt nye udstillinger 
og oplev glassets magi i museets værksted. 
Oplev blandt andet glaskunst inspireret af den 
bornholmske natur og se, hvad der sker, når 
glaskunstnere fra hele verden leger ’hviskeleg’ 
i udstillingen Chinese Whispers – en finurlig 
fortælling om national identitet, inspireret af den 
klassiske børneleg. 
Prøv selv kræfter med glasset i værkstedet og 
lav jeres eget lille kunstværk i glas. Prøv blandt 
andet kan blæse et græskar i glas eller lav en flot 
glasstøbning af din egen hånd eller en anden 
figur på udvalgte dage. Deltag i tegnekonkur-
rence og husk Go’nat på museerne onsdag 
aften, hvor børn og barnlige sjæle inviteres ind 
i mørket til en anderledes museumsoplevelse. 
Husk lommelygte!

Se dagsprogrammet på www.glasmuseet.dk  
Åben alle dage kl 10-17

FALKONERSALEN
Fredag, 25. oktober kl. 20.00

Billetter: Ticketmaster.dk - Tlf. 70156565 - phshow.dk

SATISFACTION  
JUMPIN’ JACK FLASH 
BROWN SUGAR  
NOT FADE AWAY 
START ME UP 
HONKY TONK WOMAN... 
+ ALL THEIR 
GREATEST HITS

CELEBRATING THE BEST OF THE ROLLING STONES

THE ROLLING 

STONES 

S T O R Y
THE ROLLING 

STONES 

S T O R Y
5 star reviews

Best Stones tribute I have
 seen yet and I have seen
 a few
- Tony, Plumb

PH Entertainment proudly present
CSB ISLAND ENTERTAINMENT APS PRESENTS

I’M EVERY WOMAN • I WILL ALWAYS LOVE YOU • I WANNA DANCE WITH SOMEBODY • I HAVE NOTHING 
• GREATEST LOVE OF ALL • SO EMOTIONAL • DIDN’T WE ALMOST HAVE IT ALL • HOW WILL I KNOW

“HVIS DU SAD MED BIND FOR ØJNENE VILLE DU 
TRO DET VAR WHITNEY SELV DER STOD PÅ SCENEN.

...SÅ GOD ER BELINDA DAVIDS.”
TONIGHT - SYDAFRIKANSK AVIS

“HVIS DU SAD MED BIND FOR ØJNENE VILLE DU 
TRO DET VAR WHITNEY SELV DER STOD PÅ SCENEN.

...SÅ GOD ER BELINDA DAVIDS.”
TONIGHT - SYDAFRIKANSK AVIS

SCAN KODEN &
SE SHOWETS TRAILER

Christina vil guide dig til, hvilke brille-
stel, der klæder dig bedst. 
Det handler nemlig ikke kun om din 
ansigtsform, men lige så meget om 
din personlighed, din smag og dit liv. 
Christina er ærlig og udfordrende og 
vil give dig en aften du sent vil glem-
me. Du vil komme herfra med en ny 
viden og lyst til at udforske din stil.

Vi byder på lidt ”bobler” og
lidt godt til ganen. 

Pris for deltagelse: 75,-
(refunderes ved køb under arrange-
mentet)
Tilmelding i butikken eller på mail: 
vejle@louisnielsen.dk - eller 
tlf. 96325074

Oplev en  livsstil-aften med Christina Wedel
og lær noget om dig selv...

Christina Wedel er uddannet på en af Lon-
dons eksklusive teatersminkør-skoler. Hun er 
bl.a. kendt fra TV2 Zulu’s ” Modepatruljen” og 
er med sine bøger ”Hvad klæder dig” og ”Se 
godt ud (også efter de 45)” - og betragtes som 
en ”guru” inden for sit felt. Hun arbejder for 
mange kendte - både danske og udenlandske 
skuespillere, direktører, modemagasiner m.m. 
og rejser ofte  til London, Paris og New York 
som bl.a. stylist og make-up artist.
Christina Wedel er en yderst spændende, hu-
moristisk og inspirerende kvinde - se mere på: 
www.christinawedel.dkTorvegade 22 · 7100 Vejle · Tlf. 96325074

www.louisnielsen.dk

Kom til en spændende, insiprerende og ikke mindst 
sjov og ærlig aften, 

onsdag den 1. maj 2019 kl. 18 -21
med personal shopper & stylist, blogger og forfatter,

 foredragsholder og meget mere Christina Wedel

KONCERT PÅ TORVET I EBELTOFT
Fredag den 23. august 2019 - kl. 11.00 -12.30

(I tilfælde af regnvejr afholdes koncerten i kulturhuset ”Ministeriet”, på Festpladsen ved Nørreallé)

Kom og få en musikalsk oplevelse
Arrangører:

PRINSENS MUSIKKORPSPRINSENS MUSIKKORPS

Vaabenbrødreforeningen
for Ebeltoft og Omegn

Ebeltoft 
Marineforening

Ebeltoft 
Handelsstandsforening


