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 14. Museumsdirektør på Trapholt

 16. Engelsholmkoncerten og Plugout Festival

 18. Musik for unge

 19. Noah i Vejen Kirke

 20. Daglig leder for spillestedet Tøjhuset

 22. Internationale Børnekulturdage i Billund

 24. Workshop Let’s Make

 25. Trekantområdet som metropol

 26. Studiebykoordinator i Kolding

 28. Saxofonist Benjamin Koppel

 30. Jazz genopliver børnesange

 32. Svævebane i Haderslev

 34. Kulturnat i Kolding og Vejen

 35. Kulturnætter i Trekanten

 36. Litteratur i byen

 38. Baggårdsvandringer

 42. Bridge Walking

 44. Borgerkøkkenet i Koldinghus
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 48. Museumsinspektør for Kongernes Jelling
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Kig ind, du bliver overrasket! 11.0002 med ALT til boligen!
MANDAG LUKKET - Kirkevej 15, 5464 Brenderup,
(E-20, afkørsel 56), tlf. 6444 1049, www.werenberg.dk

Grundlagt
1964

Everest

Design Skab
- skab dit eget!
Laves i flere farver
og træsorter
Kombiner med træ
og farver.

NU 16.950,-
SPAR 8.950,-

T1 udtræksbord, 95x220/420, sorte eller Eg benbukke
Plade, før 1500,-
NU kr. 995,-
Spar 505.-

T1 bord med udtræk til 4 plader
NU kr. 9.950,-
Spar kr. 6.000,-
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Med over 400 arrangementer er 
Trekantområdets Festuge et udstil-
lingsvindue for et kulturliv, der går på 
tværs af områdets syv kommune-
grænser. Temaet for årets festuge er 
”Overgange”, og formand for Kultur-
region Trekantområdet, Lars Ejby 
Pedersen, ser frem til, at festugens 
aktører giver sig i kast med fortolk-
ningen.

- Temaet er meget løst og binder 
ikke folk op på at skulle løse én be-
stemt opgave. Fortolkningen er op til 
aktørerne selv. Man kan tolke temaet 
som alt fra fodgængerovergange 
til overgange i livet. På den måde 
er der frit spil for den kunstneriske 
frihed, forklarer han.
Temaet falder godt i hak med fest-
ugens vision om at skabe foran-
dringer og rum til at teste nye ideer. 
Formålet er at skabe gode rammer 
for samarbejde på tværs af faglige, 
menneskelige og fysiske grænser i 
et spændingsfelt, der giver grobund 
for, at der kan opstå noget nyt og 
anderledes.

For trekanitter og turister
Lars Ejby Pedersen betegner Tre-
kantområdets Festuge som en kæm-
pe attraktion, der ikke kun byder 
turister og trekanitter velkommen til 
at tage del i over 400 arrangementer, 

men samtidig er en appetitvækker 
for det mangfoldige kulturliv, der er i 
bevægelse hele året rundt.
- Trekantområdet er en kulturmetro-
pol med et væld af udbud. I festugen 
står vi sammen og viser mangfol-
digheden frem inden for det væld af 
udbud, som områdets kommuner 
byder på, fortæller han.
Bor man for eksempel i Fredericia, 
er der ikke lang vej til et besøg på 
keramikmuseet Clay i Middelfart, en 
tur til kunstmuseet Trapholt i Kolding 
eller Jellingestenene.
- Folk har den opfattelse, at de skal 
til Aarhus og København for at op-
leve kultur, men Trekantområdet kan 
sagtens konkurrere med storbyerne, 
fastslår han.

Mette Pørtner Jensen mepje@fynskemedier.dk

En trekantet 
kulturmetropol 
tager form
Trekantområdet byder året rundt på et mangfoldigt kulturliv, som Trekantområdets 
Festuge giver en smagsprøve på. I år under temaet ”Overgange”.

Lars Ejby Pedersen er formand for Kul-
turregion Trekantområdet og byrådsmed-
lem i Fredericia for Socialdemokraterne. 
Arkivfoto: Torben Glyum
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”Overgange” er 
festugens tema

Med udgangspunkt i 
temaet udforsker kulturin-
stitutioner og private ak-
tører i festugen, hvordan 
man bevæger sig fra et 
sted til et andet. Temaet 
lægger samtidig op til en 
bred fortolkning.

”Overgange” kan blandt 
andet fortolkes som 
overgange mellem steder, 
i menneskets liv eller som 
overgange til nye tider.

GODSET.NETBILLETTER 70 20 20 96SE FLERE KONCERTER PÅ WWW.GODSET.NET

GODSET KONCERTER

Vi ønske r a l l e e n God Somm
er

- v i s e s t i l e f t e rår e t !
2017

TOR 31. AUG

STEFFEN SCHACKINGER
TORS 14. SEPT.
KRISTIAN LILHOLTTRIO

FRE 15. SEP
NALLE & HIS CRAZY IVANS
FEAT. SØREN RISLUND

LØR 9. SEP
KATHRINEWINDFELD BIG BANDDØRE KL. 20:00 - SHOW KL. 21:00 - STÅPLADSER

FORSALG 100 KR. - DØRSALG 125 KR.

LØR 26. AUG

PEPPERMINTB
TURQUOISE SUN +

LØR 16. SEP
NABIHAFRE 29. SEP

ESBEN JUSTTRIO
TOR 21. SEP
LOVE SHOP

LØR 30. SEPT.
NIVE &THE DEER CHILDREN

ONS 20. SEP.
MALENE KJÆRGÅRD

LØR 14. OKT
ANNE LINNET

LØR 7. OKT
THE SAVAGE ROSE
50-ÅRS JUBILÆUMSTOUR

TOR 12. OKT
THE SANDMEN

ONS 25. OKT
SING, SING, SING

FRE 6. OKT.
NIKOLAJ &PILOTERNE

TOR 19. OKT
ELECTRIC GUITARS

ONS 11. OKT.

MADS BÆRENTZENTRIO
CLAIRE MARTINMED

TOR 26. OKT
SARAH ELGETI QUARTET

MAN2. OKT

FEAT. MIKE ZITO (US)
STORMYMONDAY:

FRE 20. OKT

MED JØDEN
SUPERLOADER FRE 3. NOV.

THE MINDS OF 99
SØN 5. NOV
SKERRYVORE

TORS 2. NOV

JAN LUNDGREN-HARRY ALLEN GROUP

STAN GETZ-JAN JOHANSSON
TRIBUTE

TORS 9. NOV
HUNSOLO

TOR23. NOV
SUSPEKT

LØR 11. NOV
HJALMER

FRE 10. NOV
PHLAKE

TOR 16. NOV.

MAGTENS KORRIDORER

FRE 17. NOV.

MØDER KALAHA
PASBORG /& JOBARTEH

ONS 8. NOV
KATINKA
”VI ER IKKE KØNNE NOK TIL ATTURNERE”

MAN 13. NOV

FEAT. KING KING (UK)
STORMYMONDAY:

FRE 24. NOV
SCARLETPLEASURE

LØR 2. DEC
MORGAN JAMES (US)

TOR 7. DEC
THEWHITE ALBUM
INTIM KONCERT (AKUSTISK)

(AKUSTISK)

FRE 1. DEC
BLAUE BLUME
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    Trekantområdets Festuge inviterer for femte gang til 10 dages festuge 
på tværs af kommunegrænserne. 

    Årets tema for Trekantområdets Festuge er ”Overgange”. 

    I festugen samler Trekantområdets kulturliv sine kræfter og præsenterer 
et program med over 400 arrangementer i alt fra kunst, musik, teater, 
litteratur til mad, sport og kulturnætter. 

    Bag festugen står Trekantområdet Danmark, syv kommuner i 
Trekantområdet, lokale kulturinstitutioner, en række private arrangører 
og frivillige. 

    I 2012 gik Trekantområdets kulturaktører for første gang sammen om 
at forme Trekantområdets Festuge. Formålet er at synliggøre områdets 
mange kulturtilbud. 

    Trekantområdet Danmark består af syv kommuner: Billund, 
Fredericia, Haderslev, Middelfart, Kolding, Vejen og Vejle.

    I år blev festugen udnævnt til at være en EFFE Festival, der er en 
forkortelse for Europe for Festivals, Festivals for Europe. Det er en 
titel, som bliver uddelt til bemærkelsesværdige festivaler i Europa, der 
udmærker sig ved at være engagerede i både kultur, lokalområde og 
Europa. 

    Trekantområdets Festuge har puljer, som støtter henholdsvis unge-
projekter og større tværgående projekter.

    Festugens budget ligger på omkring 3,4 millioner. Den får økonomisk 
støtte fra Kulturministeriet og Trekantområdet Danmark samt fonde og 
sponsorater.

Følg Trekantområdets Festuge på Facebook 
og Instagram på #trekantfest.
Læs mere om festugens program på hjemmesiden 
www.trekantfest.dk

MIDDELFART

BILLUND

FREDERICIA

HADERSLEV

VEJLE

KOLDING

VEJEN

Trekantområdets 
Festuge 2017 
- Fra fredag den 25. august til søndag den 3. september 

Overskud igennem
hele livet

I GF Forsikring handler det om overskud. Ikke til os, men til dig som kunde. Både
når du har brug for god og personlig rådgivning om dine forsikringer, og når du
er ude og leve livet. Når du bliver gift eller skilt, når du �ytter, eller når din familie
bliver større, er det nemlig tid til et forsikringstjek.

Husk, at hos GF får du del i overskuddet hvert år, når regnskabet er gjort op.
Det er det, vi kalder overskud til hinanden.

Kontakt os på tlf. 70 13 80 80 eller via www.gfsyd.dk.

GF TrekantOmrådet · GF Sønderjylland · GF Sydvest · GF Fyn · GF Horsens
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VEJLE

I år har Vejle Kunstmuseum for andet 
år i træk rykket fl ydende kunstvær-
ker ud på Vejle Fjord med udstillin-
gen ”Floating Art”. For museumsin-
spektør, Pernille Rom Bruun, bliver 
fjorden dermed en forlængelse af 
museet.
- Det handler om at få samtidskuns-
ten ud af museet til et område, der 
betyder noget for byen, fortæller 
hun om grunden til at bruge fjordens 
vandoverfl ade som udstillingsvindue. 
”Floating Art” består af 12 kunst-
værker, som museumsinspektøren 
betegner som samfundskritiske.
- Værkerne er en kommentar til 
globale problemer som for eksempel 
global opvarmning, velfærd og im-
migration.

Stop op
Med værket ”Hvalfangerne” sætter 
kunstneren Jonas Kjeldgaard Søren-

sen for eksempel fokus på, hvorfor 
der er størst interesse for de store 
pattedyr, når de er strandet på land. 
Kunstner Anne Højlunds kunstværk 
”Stay Together”, der består af en 
cirkel af redningsveste, er en kom-
mentar til fl ygtningestrømmene over 
Middelhavet. Til spørgsmålet om, 
hvorfor man skal tage et smut forbi 
Vejle Fjord, svarer museumsinspek-
tøren:
- For at blive rørt eller oprørt. For 
kunst må godt provokere. Det er 
dens ærinde at få os til at stoppe op 
og tænke.

Et symbol
At skabe stof til eftertanke er også 
meningen med kunstværket ”Væ-
relse med udsigt”, der er skabt af 
kunstnerduoen Marianne Jørgensen 
og Joaquin Zaragoza i 2014. Værket 
består af et lille hus, der kan fl yde på 
vandet. Joaquin Zaragoza beskriver 

Kunst 
og kultur

Når kunsten 
rykker ud 
i det fri 
Tanken bag ”Floating Art” er at rykke kunsten ud af Vejle 
Kunstmuseum og sætte fokus på globale udfordringer.

Kunstværket ”Værelse med udsigt”. PR-foto

Publikum kan stige ombord på Life-boats og opleve skibenes installationer, som blandt 
andet består af musik af den norske komponist Geir Johnson. Life-boats er et kunstværk 
skabt af den norske kunstner Marit Benthe Norheim. Foto: Scanpix/ Henning Bagger

Kunstværket ”Stay Together”. PR-foto

Flydende kunst
”Floating Art” byder 
på 12 kunstværker, der 
kommenterer på verdens 
globale konsekvenser 
som resultat af politiske 
dagsordner og menne-
skelige handlinger. Vær-
kerne fl yder på Vejle Fjord 
fra den 23. juni til den 3. 
september. Med et søkort 
i hånden kan man gå på 
opdagelse i kunstvær-
kerne langs vandkanten 
fra Vejle Lystbådehavn til 
Skyttehushaven.

Derudover bliver der også 
afholdt en lang række 
arrangementer og events 
for både voksne og børn 
som blandt andet åben 
båd i Life-boats, sejltur 
til værket ”Værelse med 
udsigt”, workshops, fore-
drag og koncerter.

Hver tirsdag i udstil-
lingsperioden fl ytter Vejle 
Kunstmuseum ned til 
vandkanten på en tøm-
merfl åde med en aktivi-
tetskasse for børn.

I anledning af Trekantom-
rådets Festuge får fjorden  
besøg af Life-boats, der 
er tre skulpturskibe, som 
hver især bærer temaerne 
længsel, liv og minder 
som et billede på tre 
faser i et kvindeliv. Det 
har taget otte år realisere 
Life-boats for kunstneren 
Marit Benthe Norheim, 
som man også kan møde 
til Trekantområdets Fest-
uge. Life-boats lægger 
til i Vejle, Middelfart og 
Haderslev.

”Floating Art” er arrange-
ret af Vejle Kunstmuseum. 
Læs mere på 
www.vejlemuseerne.dk

Se hele programmet på 
trekantfest.dk

Med projektet ”Tryk din by” får man 
mulighed for at bidrage til ét stort, 
fælles kunstværk, når en mobil 
grafi kstation popper op i syv byer 
i Trekantområdet. Trykkene fra de 
forskellige byer bliver placeret i syv 
lag med titlen ”Et nyt sted”, som til 
slut bliver en vandreudstilling, der 
besøger alle byerne. Det er meningen, 
at deltagerne også får et tryk til sig 
selv. Grafi kstationen besøger byerne 
Middelfart, Vejle, Kolding, Billund, 
Haderslev, Fredericia og Vejen. Det er 
kunstner Birgitte Haahr Lund, der står 
bag projektet. 
Læs mere om tider for pop-up 
Grafi kstationen på www.trekantfest.dk

Mette Pørtner Jensen mepje@fynskemedier.dk

Tryk din by

det som en kommentar til drømmen 
om at bo ved vandet og retten til al-
lemandseje.
- Ideen til værket opstod i forbin-
delse med de seneste års havne-
byggerier, hvor der tit bliver bygget 
høje bygninger til fordel for nogle 
mennesker. ”Værelse med udsigt” 
ligger i vandet og er dermed et 
symbol på allemandseje, fortæller 
han om kunstværket. Det fl ydende 
hus er siden da blevet udvidet med 
en lille have. Man har mulighed for 
at komme ind huset, når kunstner-
duoen den 25. august tilbyder at 
sejle interesserede ud til huset i en 
lille gummibåd.
- Sejlturen fra kajen ud til det lille hus 
er som en rejse til et fristed, hvor 
man kan drømme sig væk, forklarer 
Joaquin Zaragoza.

Mette Pørtner Jensen mepje@fynskemedier.dk
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Kunst 
og kultur

HADERSLEV

I 24 timer smelter natur, historie og 
kultur sammen, når en ny kulturfes-
tival ser dagens lys på Aarøsund 
Strand i Haderslev. Formålet med 
festivalen er at skabe et levende 
kunstværk. Her danner en gam-
mel, tysk bunker fra 1. verdenskrig 
rammen for festivalen med navnet 
Bunker. Arrangørerne af festivalen er 
25-årige Laurits Munk og 24-årige 
Jeppe Vinum.
- Det handler om at se kulturen fra 
et nyt, kreativt perspektiv, at samle 
mennesker og skabe relationer, 
forklarer Jeppe Vinum.
Han bruger betegnelsen "debunk" 
om at ombygge kulturen, som det 
er tilfældet med festivalen Bunker. 
Ideen opstod under en inspirati-
onstur, arrangeret af Trekantom-
rådets Festuge, til Berlins største 
kunstfestival 48 Stunden Neukölln.
- Jeg bed mærke i nogle særlige 
former for rekreationer, som fandt 
sted i for eksempel p-kældre og 
på tage. Det gik jeg hjem og grub-
lede over, indtil jeg kom i tanke om 
bunkeren ved Aarøsund, fortæller 
Jeppe Vinum, som siden sin gym-

nasietid har arrangeret kulturelle 
begivenheder i Haderslev.

Lys og musik
I løbet af festivalens 24 timer 
optræder 13 forskellige kunstnere 
på en scene, der er bygget ovenpå 
bunkeren. Her kan festivalgæster 
opleve koncerter med artister som 
blandt andet Kyster, Jakob Nis-
sen, Seer, Lunafi x, Ms. Melissa og 
DJ Fukobi. Plugout Festival, som 
også er en del af Trekantområdets 
Festuge, skaber et spektakulært 
lysshow i forbindelse med musik-
ken, som er en genreblanding af 
soul, techno, akustisk- og elektro-
nisk musik.
- Formålet er at skabe alt af ingen-
ting - for derefter at rive det ned 
igen. Vi vil gerne inspirere andre 
til at bruge allerede eksisterende 
bygninger og steder til fede arran-
gementer og håber, at kommunen 
kan se mulighederne og vil støtte 
op om sådan nogle arrangemen-
ter fremafrettet, fortæller Jeppe 
Vinum, som har brugt et år på at 
planlægge festivalen.
Publikum kan opholde sig på 
stranden omkring bunkeren, hvor 

der også er toiletter og mulighed 
for at købe mad og drikke. Der 
bliver sat busser ind fra Haderslev 
midtby til festivalen.
Som et fotografi sk manifest 
bliver festivalen fi lmet – lige fra 
opbygning til nedtagning.
Bunkeren på stranden ved Aarø-
sund blev bygget, mens Sønderjyl-
land var en del af Tyskland. Den 
fungerede som en kommandobun-
ker for et kystbatteri fra 1916-18.
Læs mere på www.debunk.dk

Mette Pørtner Jensen mepje@fynskemedier.dk

Fest i bunkeren
En gammel bunker fra 1. verdenskrig lægger betonvægge til den nye 
kulturfestival Bunker, som skaber et levende kunstværk i 24 timer.

Jeppe Vinum, der er medarrangør af festivalen Bunker, står i den gamle bunker fra 1. Verdenskrig, der ligger på en strand 
ved Aarøsund i Sønderjylland. Arkivfoto: Søren Gylling

Bunker 
- kulturfestival
Sted: Aarøsund Strand 
ved Færgegården 28 i 
Haderslev.

Tid: fra den 25. august 
klokken 10 til den 26. 
august klokken 10.

Pris: entré er gratis.

Fire klaverer, som er malet og deko-
reret af fi re kunstnere, fl ytter rundt til 
Fredericia, Kolding, Vejle og Billund 
under Trekantområdets Festuge. Pro-
jektet er en opfordring til, at alle og en-
hver kan slå sig ned ved tangenterne 
og dele deres musik. Derudover er der 
også en række programlagte piano-
koncerter, verdensmusik, fællessang 
og klassiske sonater. Læs mere om 
programmet på www.trekantfest.dk

Mette Pørtner Jensen mepje@fynskemedier.dk

Klaverkoncert på gaden

Gadeklaver. PR-foto

Med udgangspunkt i årets tema ”Over-
gange” løber Performance Festival af 
stablen den 1. september. Både etab-
lerede kunstnere og unge performere 
fylder dagens program med kunst 
og optræden, som fortolker temaet. 
Arrangørerne tillægger temaet ”Over-
gange” beskrivelser som en turbulent 
tid og bange anelser for det nye. En 
tvetydighed, som festivalens kunstnere 
belyser gennem alt fra teknologiske 
til følelsesmæssige performances. På 
plakaten er kunsterne Pia Eikaas, Xe-
nia Xamanek Lopez, Christian Sch-
midt-Rasmussen og Claus Ejner, der 
er medarrangør. Performance Festival 
fi nder sted den 1. september i Bygnin-
gen, lille sal, på adressen Ved Anlæget 
14B i Vejle fra klokken 19-21. Perfor-
mancefestival foregår over to dage og 
kan også opleves i Kolding på Trapholt 
onsdag den 30. august og i Middelfart 
den 1. september - dog med andre 
kunstnere end i Vejle

Mette Pørtner Jensen mepje@fynskemedier.dk

Performance Festival

Kunstneren Claus Ejner er medarrangør 
af Performance Festival. 
Arkivfoto: Michael Svenningsen

VEJLE

Fød���r�f�������

NICOLAI
V� byd�r ������m�� ��� �� �� ��r ��l� s�
	�r

og �e� �mag	��l�v��	�r ��r �
�v�r

Nicolai Kultur
Kolding midtby, Skolegade 6, 6000 Kolding

Åbningstider
Lørdag 10-17 og søndag 10-16

Entré
Voksne kr. 50
Børn under 12 år GRATIS
Billetten gælder begge dage

Fødevarefestival.dk
Tel. +45 2329 2622/kontakt@husetth.dk

P� t��l�� h�r ��...
Øk�lo��, �l�
tag�r, �iodyn����k� l�n�� u, dig�, �t��r�
t�r, t�p�s, ��t�-
og ��m�j� i�r, �i��l�r�, ���c� i�r, ���t� i�r, ch�k�lad�, g��rm�, l��, �rø�, kag�r,
k���bø
n�r, �jø�, ��rm�lad�, c���n�, ��cr� �ry�� i�r og ��cr� d���l� i�r, øk�lo���� �u�,
grø
tsag�r, �d���, �rydd� i�r, gr�	�, ��r�� kø�, �ø�	�r, �øg� i�r, ���, går������k�r, øk�lo���� ���,
��r�� ��o� & ��o� � uc�s, ��l�n�, �rydd� �rt�r, �
	��t�r, l�� i�s, ���, t�ng, h���, ��l��r�� ��i�,
h��t�r�, d���k�t��r og �eg� ��r�.

�ød���r�f�����

Lørdag og søndag 2.-3. september
Mød de mange udstillere og hør deres historie om hver deres unikke produkt. Der vil være en summen

af markedsstemning og livemusik i den hyggelige gård samt smagninger og andre events for både

store og små - på Nicolai Kultur Scene og med Nicolai for børn.

På Fødevarefestivalen kan du smage, nyde, dufte og

købe de allerbedste lokale fødevarer.

Kom og vær med!

S�m�r��j��p�r�n�r�

Jazz Koncert
på Nicolai

udendørs scene

Smage
Workshop
med Rasmus Ott
fra Nicolai for børn

Begge dage
kl. 12 og 14.30
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Kunst 
og kultur

Gågaderne i en håndfuld af Trekant-
områdets byer bliver under festugen 
et spektakulært syn, når kunstprojek-
tet ”Kopf Kino” udfolder sig. Projektet 
består af en indkøbsvogn. Den er 
ombygget til en kameravogn, som 
optager byens aktiviteter, der bliver 
projekteret på husmure. Ideen til 
”Kopf Kino” udsprang i 2012 som en 
anderledes måde at arbejde med det 
spontane og ukendte element. Du kan 
opleve den interaktive kunstinstal-
lation og få en snak med kunstnerne 
bag i Byparken i Vejle den 25. august 
klokken 20.30, i Billund med start ved 
Billundcentret den 26. august klok-
ken 21, i Fredericia med start ved 
Rådhuset klokken 21, i Middelfart den 
1. september med start ved det nye 
rådhus klokken 20.30 og i Kolding 
den 2. september klokken 20.30.

Mette Pørtner Jensen mepje@fynskemedier.dk

Videokunst på mur

Kunstprojektet ”Kopf Kino”. PR-foto

Det er kunstner Birgitte Haahr Lund 
og Lucy Read, der står bag designet 
af ”Just Add Water”, som er mytolo-
giske gadekunstudstillinger, der kun 
er synlige, når man sprøjter vand på 
kunsten. Man kan både gå på jagt 
i Billund og Vejle. I Vejle kan man 
hente et kort over gadekunsten på 
værkstedsfællesskabet Fabrikanter-
ne fra den 1. til 3. september. I Billund 
udleveres kort i Billund Bibliotek fra 
den 26. august til den 3. september. 
Under hashtagget #JustAddWaterDK 
kan man tage billeder til sociale me-
dier. Læs mere på www.trekantfest.dk

Mette Pørtner Jensen mepje@fynskemedier.dk

Usynlig gadekunst

Kunstner og illustrator Birgitte Haahr 
Lund. Arkivfoto: Michael Svenningsen

KOLDING

I Botanisk Have i Berlin går to 
trekanitter, Katrine Westenholz og 
Mira Lange Hansen, rundt mellem 
blomster og planter. De nyder et par 
fritimer. For sammen med to andre 
trekanitter har de tilbragt en uge af 
juni med at realisere kunstprojektet 
med titlen ”Instant Co Cities”.
- Der tale om fi re, forskellige 
installationer, som interagerer med 
det offentlige rum, fortæller Mira 
Lange Hansen i en telefonforbin-
delse til Danmark.
Kunstprojektet er opstået som et 
samarbejde mellem Trekantområ-
dets Festuge og Berlins kunstfe-
stival 48 Stunden Neukölln. De fi re 
unge kunstnere er taget til Berlin for 
at bygge fi re maskiner med titlen 
”Co-machines” i selskab med den 
tyske kunstgruppe ON/OFF.
- Maskinerne skal pirre til folks 
nysgerrighed, fortæller Katrine 
Westenholz om resultatet af kunst-
projektet, som blev udstillet på 
gaden i Berlin i juni og til august 
fl ytter nordpå til Kolding i anled-
ning af Trekantområdets Festuge.

Et periskop på gaden
Udover Katrine Westenholz på 27 år, 
der er uddannet kommunikations-
designer og eventmanager, og Mira 
Lange Hansen på 20 år, der holder 
sabbatår efter, hun blev student, 
består kunstgruppen også af to 
andre medlemmer. De andre i grup-
pen er 20-årige Timm Nørgaard, 
som er graffi timaler, og Tanja Toft 
Rix Nielsen på 32 år, der er kunsthi-
storiker. Fælles for dem alle er, at de 
brænder for at skabe kunst.
Selv om de har bygget forskel-
lige maskiner under deres ophold 
i Berlin, har formålet været det 
samme. Maskinerne skal få folk til 
at stoppe op på gaden og opleve 
byen i et andet perspektiv.
- Når man går rundt og har travlt i 
sin egen lille verden, kan man godt 
glemme, at byen er et miljø, som 
man er en del af, forklarer Katrine 
Westenholz i teleforbindelsen til Dan-

mark, og Mira Lange Hansen tilføjer:
- Formålet med maskinerne er at 
gøre folk opmærksomme på deres 
omgivelser og interagere med dem.
Mira Lange Hansen har for ek-
sempel bygget en maskine med 
et indbygget periskop. Når man 
kigger ned i det, kan man se ga-
dens aktivitet fra en overraskende 
vinkel. Tanja Toft Rix Nielsens værk 
består af en bænk med hjul på, så 
man kan køre rundt, mens man 
sidder ned.

En boble i Berlin
I forbindelse med samarbejdet har 
de fi re trekanitter ikke kun arbejdet, 
men også boet i et galleri sammen 
med den tyske kunstgruppe.
- Vi har spist, sovet og arbejdet 
sammen. Det var som at bo i en 
lille boble i et slags kunstkol-
lektiv. Det var intenst, men sjovt 
og anderledes, fortæller Katrine 
Westenholz.
Udover hyggeligt samvær og nye 
venner har arbejdet med ”Instant 
Co Cities” også lært de danske 
kunstnere om samarbejde, givet 
dem en større bevidsthed om valg 
af materialer og om at afstemme 
sine ideer til virkeligheden.
- Nogle gange har vi vilde ideer, 
men hvis de skal bygges på en 
uge, skal vi samtidig være realisti-
ske, forklarer Mira Lange Hansen.
Folk i Berlin har taget godt imod 

kunstværkerne, som de to kunst-
grupper udstillede på gaden i juni.
- Vi ønskede, at få folk til at være i 
nuet. Og det lykkedes meget godt. 
Der var endda nogen, der hoppede 
af deres cykel for at prøve maski-
nerne, fortæller Katrine Westenholz, 
som ser frem til at udstille maski-
nerne i Kolding til august.

Mette Pørtner Jensen mepje@fynskemedier.dk

Unge kunstnere inviterer 
til leg i byrummet
Fire kunstnere fra Trekantområdet har tilbragt en del af deres sommer i Berlin. 
Her har de i samarbejde med en tysk kunstgruppe bygget maskiner, som i juni 
indbød berlinerne til at se byen i et nyt perspektiv. Til Trekantområdets Fest-
uge er det trekanitternes tur til at lege med.

På billedet er den danske kunstgruppe i færd med at bygge på en maskine til 
kunstprojektet ”Instant Co Cities” sammen med medlemmer af den tyske kunst-
gruppe ON/OFF. Til højre i hvid skjorte står Katrine Westenholz og i den rødprik-
kede skjorte ses Mira Lange Hansen. Foto: Erik Muhs

Oplev byens rum
”Instant Co Cities” er et 
kunstnersamarbejde mel-
lem fi re, unge kunstnere 
fra Trekantområdet og 
den tyske kunstnergruppe 
ON/OFF i Berlin. 

Tid: Den 25. august og 
30. august.

Sted: Kolding.

Pris: gratis.

Og i forbindelse med 
projektet PLATFORM, på 
toppen af Føtex´ parke-
ringshus: 31. august, 
1. september og 2. sep-
tember.

VEJLE/BILLUND

is

Tank op med
ny energi og bliv
klar til mødet

• 4-stjernede faciliteter - midt i Trekantområdet

• Komplette løsninger på alle størrelser og typer af arrangementer

t n

- på Danmarks aktive konferencecenter

4-STJERNET
BELIGGENHED MIDT I DEN

SMUKKESTE NATUR
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- Hvordan vil du beskrive Trekant-
områdets Festuge?
- Det er en festuge med fokus på 
kultur i Trekantområdet, hvor alle syv 
kommuner forsøger at inddrage de-
res byer og borgere. I år er program-
met karakteriseret ved, at mange af 
aktiviteterne flytter ud i bylivet.

- Hvilken betydning har festugen 
for kulturlivet?
- Kunst og kultur skaber aktiviteter, 
som får os til at overveje, om vi kan 
gøre tingene på en anden måde med 
aktiviteter, som udfordrer vores va-
netænkning og får os til at tænke ud 
af boksen. Hvis vi altid repeterer det 
samme mønster, går vores samfund 
i står. Vil man fastholde nytænkning 
i et område, er det vigtigt med et 

stærkt kulturmiljø. Derfor er det en 
fin ting, at man har skabt Trekantom-
rådets Festuge. Området skal være 
attraktivt på en udviklende måde - 
ikke konformt. Det handler ikke kun 
om bosætning, men også om en 
nysgerrig tilgang til verden. Det har 
Trekantområdet potentiale til.

- Hvilket potentiale?
- Trekantområdet har infrastruktu-
ren, borgerne, naturen og virksom-
hederne. Området er dybest set 
Danmarks tredjestørste by fordelt 
over et landområde. Med områdets 
tradition for at sætte ting i gang og 
kreative kræfter skaber det et miljø, 
hvor man får de unge til at blive – el-
ler komme tilbage – og får internatio-
nale kompetencer til at bosætte sig. 

Selv er jeg en rigtig trekanit. Jeg er 
bosat i Fredericia, hvor det tager lige 
lang tid at pendle til Hamburg som til 
København. Jeg arbejder i Kolding, 
handler i Middelfart og går på kunst-
museum i Vejle.

- Planlægger du at tage til nogle af 
festugens arrangementer?
- Programmet byder på mange ar-
rangementer, som jeg er nysgerrig 
på. Blandt andet gadeteaterfestival, 
Performance Festival og arkitektur-
installationen ”Unline”.

- Hvad vil du anbefale deltagere af 
festugen at opleve?
- Festugen giver mulighed for at op-
leve kultur i bybilledet. For eksempel 
et kunstprojekt ”Kopf Kino”, der er 

en videoinstallation, som projicerer 
billeder af selve tilskuerne på bymu-
ren. Som optakt til kunstner Jeppe 
Aabilles udstilling på Trapholt med 
titlen ”Eat me”, gæster han Kol-
ding med kunstværket ”Let’s make 
pizza”. Det er en installation, hvor 
tilskuerne skal lave pizza. Meningen 
er, at man skaber og spiser noget 
sammen med folk, man ikke kender. 
Et andet nyt og sjovt tiltag er ”Kul-
turtriatlon for børn” i forbindelse med 
Fredericia Kulturnat, hvor disciplinen 
går ud på at skrive poesi, lave street 
art og spille stomp-musik.

Mette Pørtner Jensen mepje@fynskemedier.dk

Museumsdirektør på Trapholt, Karen Grøn. 
Om Trekantområdets Festuge:

En  
festuge 
der  
udfordrer 
vanens 
magt
Trekantområdets Festuge er mere end 
underholdning. Den er også en del af et 
kulturliv, der pirrer til nysgerrighed på 
verden og giver grobund for et innova-
tivt miljø.

Karen Grøn er museumsdirektør for kunstmuseet Trapholt i Kolding, der viser skiftende udstillinger med 
kunst, design og kunsthåndværk. Arkivfoto: Toke Bull

eventc.dk

KOMMENDE EVENTS!

22. september

Anne Dorte & Maria
Fredericia teater

24. november

Nikolaj & Piloterne
Fredericia teater

24. februar

Lis Sørensen - Eksklusiv tour
Fredericia teater

Rådhuspassagen 8, 6600 Vejen, Tlf. 75362086
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musik og
festivaler

VEJLE

Engelsholm Højskole er mere end et 
sted for kreativ fordybelse, som det 
gamle Engelsholm Slot danner ram-
merne for. Både inden og udenfor 
slotsmurene arrangerer højskolen 
også koncerter og foredrag. I år kan 
man i forbindelse med Trekantom-
rådets Festuge igen opleve både 
Engelsholmkoncerten og lyd- og 
lysfestivalen Plugout folde sig ud 
på højskolen. For forstander, Ja-
kob Bonderup, spiller Engelsholms 
unikke kulisse perfekt sammen med 

musik- og billedoplevelserne.
- Det er et smukt byggeri med en 
fantastisk beliggenhed, som vores 
kreative højskole har adresse på. 
Kombinationen af herlighedsværdien 
og det kreative miljø falder godt i hak 
for kunstnere og musikere, fortæller 
han om Engelsholmkoncerten, der i 
år blandt andet byder på et line-up 
med Søren Huss, Tina Dickow, Mads 
Langer - der er medarrangør af kon-
certen – og hans band.

One-of-a-kind
Engelsholmkoncerten bliver også 

kaldt en All Star koncert, og spørger 
man Jakob Bonderup, er der tale om 
en helt unik koncertoplevelse.
- Det særlige ved koncerten er, at den 
er one-of-a-kind. Artisterne arbejder 
intenst med koncerten på højskolen 
i to dage op til afviklingen. På den 
måde er der en kobling til skolens pro-
fi l. Engelsholmkoncerten er ikke bare 
en afvikling af en performance. Det 
er en musikoplevelse skabt på stedet 
i tråd med højskolens egne værdier, 
fortæller Jakob Bonderup.
I 2015 markerede Engelsholmkoncer-
ten højskolens 75-jubilæum. Det blev 

Stjerneregn på 
Engelsholm Højskole

Sanger og sangskriver Mads Langer har tidligere arbejdet på 
Engelsholm Højskole og er med til at arrangerer Engelsholmkon-
certen. PR-foto: PDH Music

Jakob Bonderup er forstander på Engels-
holm Slot. Arkivfoto: Michael Svenningsen

Engelsholm Slot ligger i Bredsten med udsigt til Engelsholm Sø. Foto: Visit Vejle / 
Cees van Roeden

Blandt publikum til 
Engelsholmkoncerten. 

Arkivfoto: Morten S. 
Sørensen

Dj-duoen Den Sorte Skole. 
Arkivfoto: Kristoffer Juel Poulsen

Musik på 
Engelsholm
Engelsholmkoncerten er 
en All Star koncert med 
Tina Dickow, Søren Huss 
og Mads Langer og hans 
band på plakaten. Over-
skuddet af billetsalget 
går til talentudvikling og 
-pleje i form af et legat til 
en ung, kvindelig kunst-
ner samt et højskolelegat. 
Læs mere på 
www.engelsholm.dk
Engelsholm Højskole er 
en dansk folkehøjskole 
med fokus på musik og 
kunst med adresse på 
renæssanceslottet 
Engelsholm.

Sted: Engelsholm Høj-
skoles slotshave, Engels-
holmvej 6 i Bredsten.
Tid: den 30. august 
klokken 19.30.
Pris: 250 kroner 
(koncerten er udsolgt).
 
Plugout Festival blev 
skabt i 2011 af en 
håndfuld elektroniske 
musikere. Formålet var 
at skabe et tilbageven-
dende arrangement med 
fokus på visuel identitet 
og helhedsoplevelse for 
koncertgængere. Udover 
koncerter byder festi-
valen også på talks og 
workshops. Læs mere 
under @plugoutfestival på 
Facebook.

Sted: Engelsholm 
Højskole.
Tid: den 1. september 
klokken 15 til den 3. sep-
tember klokken 12.
Pris: fra 250 – 600 kroner.

En stribe musikalske stjer-
ner gæster Engelsholm 
Højskole, når navne som 
Tina Dickow og Søren 
Huss indtager scenen til 
Engelsholmkoncerten, som 
Mads Langer er medar-
rangør af. Men også når 
dj-duoen Den Sorte Skole 
optræder til lyd- og lys-
festivalen Plugout.

en succes med 1300 tilhørere. Den-
gang tog Mads Langer, der tidligere 
har undervist på højskolen, også del i 
koncerten som kapelmester og med 
eget band. Efter jubilæumskoncerten 
besluttede Jakob Bonderup og Mads 
Langer, at Engelsholmkoncerten 
skulle være en tilbagevendende tradi-
tion med fokus på en unik musikop-
levelse i kreativitetens, fællesskabets 
og musikkens tegn.
- Efter et stærkt arrangement gik 
Mads Langer ind i koncerten skul-
der ved skulder som medarrangør, 
fortæller Jakob Bonderup.
I 2016 voksede antal af publikum 
til 2500, men selv om festivalen er 
vokset i popularitet, har arrangørerne 
ikke tænkt sig at udvide i år.
- Vi vil gerne bevare intimiteten, 
fortæller forstanderen om dette års 
koncert, som er udsolgt.

Plugout Festival
Ligesom de foregående år skaber 
folkene bag lyd- og lysfestivalen 
Plugout igen i år en visuel oplevelse 
i forbindelse med Engelsholmkon-
certen, hvor et lysshow vil blive 
projekteret på slottets mure. Plugout 
Festival fi nder sted på selvsamme 
adresse et par dage efter. Det er en 
festival, der for syvende år i træk 

samler visuelle og musikalske op-
levelser i én pakke. I år har Plugout 
fokus på fremtidens festival, bære-
dygtighed og Nordiske connections.
Hovednavnet er dj-duoen Den Sorte 
Skole, men festivalen giver også 
sceneplads til nye talenter inden 
for elektronisk kompositionsmusik, 
som Engelsholm Højskole tilbyder 
som en linje. Som uddannelsesplat-
form er det derfor ikke et tilfælde, at 
festivalen fi nder sted på Engelsholm. 
Udviklingen af talent er en del af fe-
stivalens kerne. På festivalen smelter 
musikken sammen med visuel kunst.

Mette Pørtner Jensen mepje@fynskemedier.dk
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I Vejen Kirke har man taget fest-
ugens tema ”Overgange” til sig. I 
kirken kan man derfor opleve den 
danske popsanger og sangskriver, 
Noah, fortolke livets overgange til en 
kirkekoncert. Det er Elna Ludvig Jør-
gensen, formand for menighedsrådet 
i Vejen Kirke, der står i spidsen for 
at stable koncerten på benene. For 
hende er Noah, med det borgerlige 
navn Troels Gustavsen, ideel til at 
behandle temaet.
- I sangen ”Kære mor” synger han 
for eksempel om tiden efter, at hans 
far gik bort, sine tanker omkring sorg 
og udvikling som menneske, men 
sangen har også et element af håb, 
forklarer hun.

En del af festugen
Det er et budskab, som Elna Ludvig 
Jørgensen fi nder interessant, da det 
er en del af alle menneskers liv.
- Overgangen fra liv til død er eksi-
stentielt for os alle sammen, forklarer 
hun og håber, at publikum vil kunne 
spejle sig i sangene - og ikke mindst, 

at de får en god koncertoplevelse.
Det er ikke første gang formanden 
for menighedsrådet arrangerer en 
kirkekoncert med et kendt navn fra 
den danske musikscene. Sidste år 
var det Shaka Loveless, der indtog 
Vejen Kirke.
- Som kirke vil vi gerne være en del 
af festugen og gøre noget for de 
unge, fortæller menighedsrådsfor-
manden, som forventer, at koncerten 
bliver udsolgt.

Mette Pørtner Jensen mepje@fynskemedier.dk

Overgange i livet
Den danske sangskriver, Noah, giver koncert i Vejen 
Kirke, hvor han fortolker livets overgange.

Den danske sanger Noah. PR-foto: Copenhagen Music

Til dette års Madsby Rock byder endagsfestivalen på rockbands 
som Carpark North og Electric Guitars, dj-duoen Lågsus, sanger og 
sangskriver Nabiha, musiktrioen Scarlet Pleasure og Johnny Madsen. 
Madsby Rock fandt første gang sted i 2012. Dengang blev endags-
festivalen arrangeret af boldklubben Fredericia FF med det formål at 
tjene penge til klubbens ungdomsafdeling. I dag er Madsby Rock en 
del af Royal Beer Rocktour.
Madsby Rock fi nder sted i Madsby Parken på adressen Madsbyvej 4 i 
Fredericia den 26. august fra klokken 13. Billetpris er 175/335 kroner. 

Mette Pørtner Jensen mepje@fynskemedier.dk

Trekantområdets havefest

Nabiha. Arkivfoto: Søren Dippel

Rock i Byparken har budt på et væld af koncerter henover sommeren 
med danske navne som blandt andet Gnags og D-A-D. I slutningen 
af august er det tv-2 og Hanne Boels tur til at gå på scenen til Rock i 
Byparkens sidste arrangement i år. Den danske soulpop-sangerinde 
Hanne Boel har 20 udgivelser bag sig og er kendt for hits som blandt 
andet ”Don’t know much about love” og ”I wanna make love to you”. 
Bandet tv-2, med Steffen Brandt som forsanger, har siden 1980’erne 
sunget sig ind i de fl este danskeres bevidsthed med musik, der be-
skriver tidens tendenser og samtidig lægger op til dans.
Rock i Byparken fi nder sted den 25. august klokken 19.30 i Byparken 
i Vejle. Billetpris er 275 kroner. Rock i Byparken er arrangeret af Vejle 
Musikteater.

Mette Pørtner Jensen mepje@fynskemedier.dk

Byparken rocker

Det danske band tv-2. PR-Foto: Flemming Krogh

MIDDELFART

Det er i Middelfarts ungdomshus 
Walker, at Walker Festival spiller op, 
når den for syvende år i træk inviterer 
til to-dages festival med et musik-
program, der er spækket med både 
kendte navne og lokale musikere. 
Ideen til festivalen opstod i Middelfarts 
ungdomsråd, der ønskede, at byen fi k 
sin egen musikfestival. Siden da er det 
unge bysbørn, som har stået i spid-
sen for arrangementet med hjælp fra 
ungdomshusets daglige leder. En af 
arrangørerne er 18-årige Emil Dyre-
have Munk, som har brugt en stor del 
af sin tid på møder og andre aktiviteter 
forbundet med planlægningen. Han vil 
gerne være med til at sætte sit præg 
på festivalen.
- Det er friheden ved festivalen, der 
er så fed. Derfor har jeg haft lyst til at 
engagere mig og bruge tid på det. Da 
jeg deltog i festivalen sidste år, fi k jeg 
øjnene op for mulighederne. Det er et 
fedt koncept, fordi vi unge har mulig-
hed for at have indfl ydelse på festiva-
lens præmis og booking af musikere, 
fortæller han.

Kendte og lokale
Walker Festivalens musikprogram af-
spejler det, som Emil Dyrehave Munk 
kalder et bredt spektrum af kunstnere. 
Både relativt etablerede kunstnere, 
som hiphop-reggaebandet Klumpen 
og Raske Penge og rocktrioen Nelson 
Can, men også up-coming bands og 
lokale musikere.
- Vi har taget udgangspunkt i Tre-

kantområdets Festuge ved at skabe 
muligheder for, at de lokale kunstnere 
kan spille side om side med etablerede 
musikere, fortæller han.
Walker Festival er støttet af penge fra 
Trekantområdets ungepulje, som er 
øremærket projekter, der bliver arran-
geret af og til unge.

Festival for alle
Det har været afgørende for de unge 
arrangører at genspejle det lokale miljø 
på Walker Festival, men når det er 
sagt, er det samtidig en festival for alle 
unge.
- Det har været vigtigt for os, at mu-
sikprogrammet har potentiale til at 
ramme alle unge i Middelfart. Musik-
ken skal ikke kun være for dem, der 
lægger kræfter i festivalen. Alle skal 
have lyst til at komme, fortæller Emil 
Dyrehave Munk.
Walker Festivals forsøger ikke kun at 
tiltrække unge fra ungdomshusets egen 
by, men fra hele Trekantområdet. Ar-
rangørerne har sat festivalplakater op i 
Kolding, Odense og Fredericia.
- Festivalen plejer at være en stor 
succes. Det forventer vi også, at den 
bliver i år, fortæller den unge festivalar-
rangør, der til hverdag læser på Mid-
delfart Gymnasium.
Man skal være gået ud af niende klas-
se for at komme ind til Walker Festival. 
Entré er gratis. Følg Walker Festival og 
begivenheden Walker Festival 2017 på 
Facebook.

Mette Pørtner Jensen mepje@fynskemedier.dk

Musik for og af de unge
I Middelfarts ungdomshus er det de unge selv, der står i 
spidsen for musikfestivalen Walker. For en af de unge arran-
gører betyder den frihed, at han får lyst til at engagere sig.

På musikprogrammet til Walker Festival kan man fi nde navne som Klumben og Raske 
Penge, Nelson Can og Babylove and the van Dangos. På billedet ses Klumben og Raske 
Penge optræde på Roskilde Festivals Orange Scene. Foto: Scanpix / David Leth Williams

Noah i Vejen 
Kirke
Sted: Vejen Kirke, 
Nørregade 96 i Vejen.
Tid: den 31. august 
klokken 19.30.
Pris: 150 kroner for 
voksne, for børn under 
15 år 125 kroner.

Kunne du tænke dig at opleve - og 
synge med på - Shu-bi-duas klassi-
kere som ”Fed Rock på Alpetoppen” 
og ”Rom & Cola på Costa Kalund-
borg”? Så har du chancen igen, 
når Vejle Musikteater opsætter den 
populære og anmelderroste musical 
"Shu-bi-dua The Musical" i Byparken 
i Vejle. Musicalen er med medlem-
mer fra den originale opsætning og 
orkester, der har spillet på Fredericia 
Teater.
"Shu-bi-dua The Musical" fi nder sted 
i Byparken i Vejle, Vedelsgade 25, 
den 26. august klokken 19.30. 
Billetpris er 260 kroner.

Mette Pørtner Jensen mepje@fynskemedier.dk

Shu-bi-dua på 
musicalscene

Scene fra ”Shu-bi-dua The Musical” 
på Fredericia Teater. Arkivfoto: Søren 
Malmose

VEJLE

I selskab med The Feel Good Band 
indtager den danske sangerinde, 
Birthe Kjær, Jelling Højene til dette 
års Sommerpicnic. Til den udendørs 
koncert optræder også to gæstesoli-
ster. Publikum kan opleve komiker og 
musiker, Jakob Haugaard, og Bjarke 
Baisner Laursen, der er forsanger i 
bandet Queen Machine. Derudover 
venter der også publikum en over-
raskelse på scenen. Koncerten fi nder 
sted i de historiske omgivelser på 
Jelling Højene, der er gravhøje fra 
vikingetiden. Til koncerten er man 
velkommen til at medbringe egen 
madkurv, men det er også muligt at 
købe mad og drikke. Sommerpicnic 
er arrangeret af Vejle Kommune og 
Vejle Musikteater.
Koncerten fi nder sted på Jelling Højene,
Vejle søndag den 27. august klokken 
15. Entré er gratis.

Mette Pørtner Jensen mepje@fynskemedier.dk

Sommerpicnic med 
Birthe Kjær

Birthe Kjær. Foto: Scanpix / Timo Battefeld

VEJLE

VEJLE

FREDERICIA
musik for unge
Walker Festival er en to-
dages festival, der fi nder 
sted i Ungdomshuset 
Walker i Middelfart fra 
fredag den 25. til lørdag 
den 26. august.

Overgang i Tøjhuset 
fi nder sted den 1. sep-
tember på Spillestedet 
Tøjhuset i Fredericia, hvor 
pladsen foran huset bliver 
indrettet som en dj-lounge 
med kunstprojekter og 
danseforestilling. I en ny-
etableret baggård fi nder 
Fredericia Rock sted. 
Caféen er åben for mu-
sikalske improvisationer, 
brætspil, kunst og sam-
vær samt en elektronisk 
scene med lydhacking. 
Arrangementet er et sam-
arbejde mellem Tøjhuset 
og Ungdommens Hus. 
Entré er gratis.

PikNik Party har siden 
2009 været Vejles Stu-
diestartskoncert, der har 
haft både store navne og 
lokale musikere på plaka-
ten. I år kan man opleve: 
Gulddreng, Soleima, De 
Danske Hyrder og Pelican 
Beach. PikNik Party fi nder 
sted den 1. september i 
Vejle Bypark, hvor der er 
plads til 5000 mennesker. 
Studiestartsfesten er et 
samarbejde mellem Vejle 
Kommune, kommunens 
uddannelsesinstitutio-
ner, Jelling Musikfestival, 
Kulturinstitutioner og un-
gekulturgruppen Karma. 
Entré er gratis.

Koncert med Dúné 
fi nder sted i Middelfart på 
Nytorv den 1. september. 
Dúné er et dansk pris-
vindende rockband, som 
er aktuel med albummet 
”Delta”. Koncerten er 
sponsoreret af Kulturøens 
Bycenter og Middelfart 
Bycenter. Entré er gratis.

Campus Festival fi n-
der sted den 25. august 
i Grindsted og byder på 
jazzmusik, sofaområde, 
fodbold-pool og andre 
aktiviteter. Festivalen er 
et samarbejde mellem 
Billund Kommune og ud-
dannelsesinstitutioner.

Folkemusik Bal på Den 
Rytmiske Højskole i 
Båring inviterer den 2. 
september alle med inte-
resse for folkemusik og 
bal til en dag med live-
musik, danseinstruktører, 
kaffe og kage.
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Trekantområdets Festuge 
er en inspirationskilde til 
kulturlivet året rundt i om-
rådets syv kommuner.

- Hvordan vil du beskrive Trekant-
områdets Festuge?
- Det er en festuge, hvor syv kom-
muner går sammen om at lave en 
stor fest med mere end 400 arran-
gementer, hvor man sætter fokus på 
Trekantområdet som én stor metro-
pol, der kan begå sig i sammenlig-
ning med landets større byer.

- Hvilken betydning har festugen 
for kultur- og musiklivet i Trekant-
området?
- Den har stor betydning, da en 
festuge i det omfang, som Trekant-
områdets Festuge er, får en gennem-
slagskraft, som kommunerne ikke 

kan opnå hver for sig. For eksempel 
har de forskellige aktører på kultur-
området mulighed for at samarbejde 
på tværs af kommunegrænserne og 
derfor også mulighed for at finde ny 
inspiration til den daglige drift. En 
inspiration, der er kommet flere gode 
samarbejder ud af. Tøjhuset har for 
eksempel tidligere budt ind med fæl-
lesaktiviteter på spillestedsområdet.

- Planlægger du at tage til nogle af 
festugens arrangementer?
- Når man selv er arrangør, er man 
rigeligt optaget i den periode, derfor 
bliver det desværre ikke til så mange 
arrangementer for mit vedkom-

mende, men når jeg ser det samlede 
program, bliver jeg da inspireret til 
at gå på opdagelse - også uden for 
festugens program.

- Hvad vil du anbefale deltagere i 
festugen at opleve?
- Der sker selvfølgelig en hel masse 
spændende ting i Fredericia, men 
derudover er jeg faldet over visning 
af jazzfilm i Nicolai Bio i Kolding. 
Man kan også opleve kunstinstal-
lationen ”Floating Art” i Vejle langs 
med fjorden.

Mette Pørtner Jensen mepje@fynskemedier.dk

Daglig leder for spillestedet Tøjhuset i Fredericia, Helle Behrens Lillethorup. Om Trekantområdets Festuge:

En fest med  
gennemslagskraft

Helle Behrens Lillethorup er leder for spillestedet Tøjhuset og Ungdommens Hus i Fredericia. Arkivfoto: Mette Mørk

*Enkelte begrænsninger på bestillinger kan oplyses ved henvendelse til Kolding Løve Apotek

”Med vores nye webshop er det nemt for vores kunder at få overblik over recepterne, se vores
aktuelle varelager, få den korrekte pris på medicinen og endda se et billede af pakningen inden
man bestiller. Og skulle man blive i tvivl kan man både ringe til os eller chatte med en faglært.”

Prøv vores nye webshop
dinApoteker.dk

Souschef
Peter Merrild
Kolding
Løve Apotek

På dinApoteker.dk kan du bestille* din medicin:
• Til afhentning på:

• Kolding Løve Apotek, Jernbanegade
• Kolding Løve Apotek Storcenter Kolding Storcenter
• Apoteksudsalget i kiosken på Kolding Sygehus

• Til privat levering alle hverdage
• Til levering i din postkasse

Vi er naturligvis klar med faglig rådgivning i butikkerne, på
telefonen eller chatten, uanset hvilken leveringsform
du vælger.

Jernbanegade
Mandag - Torsdag 9.00-17.30

Fredag 9.00-18.00
Lørdag 9.00-14.00

Storcenter
Mandag - Fredag 10.00-20.00
Lørdag - Søndag 10.00-17.00

kolding@apoteket.dk

koldingloeve.dk

facebook.com/koldingloeve
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BILLUND

Rasmus Kaufmann, Kultur- og Fri-
tidschef i Billund Kommune, oplyser, 
at fundamentet for Internationale 
Børnekulturdage bygger på to ting:
- Dels den fælles vision om at gøre 
Billund til Børnenes Hovedstad til 
centrum for læring gennem leg. Og 
dels den internationale mangfoldig-
hed der er skabt via kommunens 
globalt orienterede arbejdspladser, 
og som gør Billund - med sine 7000 
borgere fra mere end 40 forskel-
lige nationer - både befolknings- og 
kompetencemæssig unik.

Favner alle
På pladserne omkring Billund Cen-
tret og LEGO House og ved bækken, 
der løber tværs gennem centrum, 

mødes børn og voksne den sidste 
weekend i august til en farverig blan-
ding af aktiviteter, der har til formål at 
vække nysgerrigheden og legegenet.
- Internationale Børnekulturdage bre-
der armene ud og favner både små 
og store med lyst til samvær og leg. 
Samtidig samler festivalen forskellige 
kulturer og giver sine gæster unikke 
kulturelle oplevelser, understreger 
Rasmus Kaufmann.
Det gælder også i forberedelserne, 
hvor en bred vifte af aktører bidrager 
med aktiviteter og arbejdskraft. Ud 
over kommunens folk er forenings-
liv, institutioner, det internationale 
miljø, butikker, virksomheder og børn 
involveret i at skabe det bedste og 
sjoveste indhold og de mest velfun-
gerende rammer.

Workshops og musik
På festivalens store og lille scene er 
der inddragende aktiviteter - fra work-
shops til musik - og i området er der 
også sat god plads af til hyggelige 
madboder samt bænke og bålsteder, 
der inviterer til at slå sig ned.
Anja Nissen kommer og synger 
fredag aften. Hun repræsenterede 
Danmark på en af verdens største 
scener til Eurovision Song Contest 
med sangen 'Where I Am'.
Mød også YouTube-dronningen 
Kristine Sloth og Snapchat-kongen 
Rasmus "Lakserytteren" Kolbe.
Kristine Sloth på 18 år fra Aalborg 
har to kanaler på YouTube og følges 
samlet af over 300.000 seere. På 
Instagram har hun samlet 350.000 
følgere, mens hun på Snapchat 
følges af 65.000. På Facebook har 

hun likes fra næsten 34.000 brugere. 
Hendes temaer handler om alt fra 
skønhed til selvværd.
Rasmus Kolbe er 25 år, uddannet 
kommunikationsdesigner og lever 
af at lave sjove videoer på sociale 
medier. Han gør især grin med sig 
selv. Der er i gennemsnit tre millioner 
brugere om ugen, der ser med på 
Snapchat. Han forsøger at få sit 
publikum til at være mere kreative og 
tro på sig selv.

Onkel Reje og gadeteater
Derudover kan især det yngre 
publikum glæde sig til at opleve den 
frække Onkel Reje og hans mærke-
lige ven, Niller, fra DRs Ramasjang, 
som vil spille og synge hits fra 
”Onkel Rejes Store Pladehits” såsom 
”Jeg kan ikke lide at gå i bad” og 

Farverig 
festival 
med fokus på leg
Til Internationale Børnekulturdage i Billund kan man 
blandt andet møde YouTube-dronningen Kristine Sloth 
og Snapchat-kongen Rasmus "Lakserytteren" Kolbe 
samt Anja Nissen fra Eurovision Song Contest.

Snapchat-kongen Rasmus ”Lakserytteren” Kolbe kommer til Internationale 
Børnekulturdage i Billund i festugen. PR-foto

Onkel Reje, der er kendt fra DRs tv-kanal Ramasjang, optræder til Internationel Børnekulturdage. PR-foto: DR

For
børnefamilier

Haderslev Bibliotek afholder ”Pap-
dag”, hvor der bygges Automa-
taer - mekaniske indretninger med 
svinghjul - og man kan lave scribble-
bots-kunstværker samt køre om kap 
med tunede ballonbiler. Alt bliver 
lavet i eller på pap og papir. Der er 
ingen forudsætninger for at deltage 
udover viljen til at bruge sin fantasi.
Papdag afholdes fredag den 1. 
september 2017 klokken 15.30-18 på 
Haderslev Bibliotek. Det er gratis at 
deltage.

Torben Svane Christensen svanetekst@mail.dk

Byg i pap

Foto: Scanpix

HADERSLEV

Skibet er ladet med kunst, arkitektur 
og virtual reality, når M/S Bibiana 
lægger til kaj i Fredericia. M/S BI-
BIANA er en coaster omdannet til 
en unik og sansende kunstudstilling, 
og den er lastet med prisvindende 
børnebogsillustrationer fra hele ver-
den. Kom om bord og oplev sejlende 
børne-brugerindragelse, som skal 
skabe inspiration til liv og kultur i de 
danske havne. På skibet kan man 
foruden garvede sømænd også 
møde professionelle arkitekter og 
kunstformidlere. Arrangementet er for 
hele familien – store som små. Det er 
gratis at komme om bord. Skibet kan 
fi ndes i Fredericia Gl. Havn den 27. 
august-3. september. Der er Åbent 
Skib på hverdage klokken 14-17 og 
i weekenden 10-17. Dog udvides 
åbningstiden på kulturnatten, fredag 
den 1. september til klokken 21. 
Skibet kommer også til Middelfart fra 
den 21.-26. august.
Læs mere på www.bibianadanmark.
dk og www.msbibiana.dk

Torben Svane Christensen svanetekst@mail.dk

Den eventyrlige havn

M/S Bibiana. PR-foto: Bibiana Danmark

FREDERICIA/MIDDELFART

”Prutte Prutte Prutte”.
Herudover bliver der to gadeteater-
forestillinger, hvor den ene handler 
om Urban Safari med to skuespillere, 
der agerer rangers fra en safaripark, 
som går på opdagelse i byen. I den 
anden forestilling, ”Kiddy Ride Police 
Patrol”, sidder de medvirkende 
udklædt som motorcykelbetjente 
på to stationære små motorcykler 
med møntindkast og kontrollerer de 
forbipasserende.
- Internationale Børnekulturdage er 
vores måde at vise bare et lille ud-
pluk af alle de muligheder, der er for 
at lære og være i Billund. Uanset om 
man er barn eller voksen, har boet 
her altid, er tilfl ytter eller gæst, fastlår 
Rasmus Kaufmann.

Torben Svane Christensen svanetekst@mail.dk

Internationale 
Børnekulturdage
Internationale Børnekul-
turdage i Billund bliver 
arrangeret af Billund 
Kommune i samarbejde 
med en lang række 
frivillige og professionelle 
aktører. Herunder Bil-
lund Kulturskole, Billund 
Bibliotek, Maker Space, 
KulturCrew, Børnenes 
Hovedstad A/S og Billund 
United, som er et samar-
bejde mellem foreninger, 
virksomheder og handels-
liv i byen.
Arrangementet blev 
afviklet første gang i 2015 
som en videreudvikling af 
byens torvedage og som 
en del af Trekantområdets 
Festuge.

Sted: Billund Centret.
Tid: den 25. – 27. august 
klokken 14 til 22. Søndag 
slutter arrangementet 
klokken 14.
Pris: gratis.
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Let's Make er et samarbejde mel-
lem Haderslev Bibliotekerne, Vejle 
Bibliotekerne, Vejen Kommunes 
Biblioteker, Middelfart Kultur Bib-
liotek og Billund Bibliotekerne. Men 
hvad er making? Det ved Christian 
Hansen, makerkonsulent og an-
svarlig for makerindsatsen i Billund 
Kommune.
- Det er en legende måde at in-
teragere med og udforske verden 
på, teste grænser, problemløse og 
eksperimentere med nye mulighe-
der. Det er en hands-on tilgang til 
læring, hvor vi roder med fænome-
ner, materialer og værktøj. Der er 
uendeligt mange løsninger på pro-
blemstillingerne, og intet er forkert, 
fortæller han.
I festugen 2016 var det de samme 
aktiviteter, man kunne prøve kræfter 
med på alle bibliotekerne, men i 
år er det forskelligt fra bibliotek 
til bibliotek. Det vil sige, at der er 
mulighed for, at interesserede kan 
tage på en Let´s Make rundtur i 
festugen.
- Vi idéudvikler på tværs af bibliote-
kerne, og vi er blevet rigtig gode til 
at netværke i forbindelse med vores 
making-projekter, siger Christian 
Hansen.
Ifølge Christian Hansen er bib-
liotekerne et naturligt sted at lave 
making-aktiviteter.
- Her kommer borgere i alle aldre 
og med forskellig baggrund. Det er 
en anden måde at dele ud af viden 
på, understreger han.

Kuglebaner med elevator
I Billund kan man prøve kræfter 
med at bygge kuglebane-maskiner. 
Maskinerne skal laves af velkendte 
materialer, og de skal sende en 
rullende glaskugle gennem rør og 
tragter, over spor og igennem for-
skellige former for forhindringer. Man 
skaber selv udfordringerne, og det 
sjove er at løse dem. For eksempel 
kan man forsøge at få glaskuglen til 
at rulle opad, lave en elevator der 
bringer kuglen tilbage til toppen eller 
kombinere fl ere typer kugler til mere 
komplekse kædereaktioner.

Robotter i kamp
I Vejle kan man dyste i at bygge den 
bedste robot, der skal kæmpe mod 

de andre robotter. ”Hebocon” be-
tyder, løst oversat, ”dårlig teknisk” 
på japansk – og det er netop, hvad 
denne robotkonkurrence går ud på. 
Konkurrencen er bygget op som en 
sumobrydningsdyst, hvor to robot-
ter bliver stillet over for hinanden 
for at vælte modstanderen eller 
skubbe denne ud af banen. Twistet 
er dog, at robotterne skal være byg-
get uden nogen former for hi-tech. 
Jo dårligere robotten er lavet, des 
bedre tager publikum imod den. En 
publikumsfavorit ved det allerførste 
Hebocon-arrangement var en robot, 
hvis eneste våben var at kunne ryste 
en pose med pulversuppe efter sin 
modstander. Publikum var ellevilde. 
Vejle Bibliotek byder velkommen 
til børn fra 9-14 år - gerne i sel-
skab med en voksen.

Spilkonsoller af Lego
Makey-Makey kan man prøve på 
Haderslev Bibliotek. Her skal man 
bygge spilkonsoller af pap, lego og 
gamle knive og gafl er. Først fi nder 
man et online-spil, som man gerne 
vil spille. Derefter er udfordringen 
at bygge en kontroller, som gør det 
muligt at klare sig i det valgte spil.
I Billund, hvor Christian Hansen 
arbejder, har man i fl ere år haft 
fokus på making, fordi virksomhe-
den Lego har adresse i kommunen.
- Maker-bevægelsen stammer fra 
USA og hænger sammen med Do 
it Together, som er forkortet DIT. Vi 

arbejder med konceptet making, 
og med hvordan vi får opbygget en 
kultur, hvor borgere og institutioner 
kan arbejde med making, siger 
Christian Hansen. Han håber, at 
aktiviteterne i festugen vil få fl ere til 
at interessere sig for making.

Torben Svane Christensen svanetekst@mail.dk

Leg dig klogere
Let’s Make er et samarbejde mellem fem biblioteker, der gerne vil 
formidle viden gennem eksperimenter, hvor børn og voksne laver 
projekter med deres hænder og hjerne.

Making handler om at udforske verden, og her må man gerne lave fejl. 
Foto: Billund Kommune

For
børnefamilier

Ved at deltage i workshoppen ”Hvor-
dan fanger man en hval” kan man 
blive klogere på havets kæmpe, som 
ved fl ere lejligheder er strandet i Vejle 
Fjord. Det er Vejle Kunstmuseum, 
arrangørerne bag kunstudstillin-
gen "Floating Art" og kunstner Jonas 
Kjelgaard Sørensen, der står bag 
workshoppen i uge 35. Kunstneren 
inviterer børn og unge til at bruge fan-
tasien og bygge fangstapparater med 
inspiration i Hollywood fi lm, lokale 
fortællinger og selvfølgelig kunsthisto-
rien. Der tages udgangspunkt i Jonas 
Kjelgaard Sørensens værk ”Hvalfan-
gerne”. Workshoppen afsluttes med 
en parade rundt i byen med endesta-
tion på havnen ved værket.
Workshoppen fi nder sted den 1. sep-
tember 2017 klokken 13-17.30 + 26. 
august fra kl. 15-18, ved Life Boats, 
Stævnen 53-overfor Remouladen, 
7100 Vejle. Det er gratis at deltage. 

Torben Svane Christensen svanetekst@mail.dk

Fang en hval

Tegning af kunstner Jonas Kjeldgaard 
Sørensens værk ”Hvalfangerne”. PR-foto

VEJLE

Billund Bibliotekerne og Billund Kom-
munes Museer arrangerer skattejagt 
i Grindsted by for hele familien. På 
Magion biblioteket kan interesserede 
skattejægere få udleveret skattekort 
og begive sig ud på ruten. Posterne 
består af spørgsmål om Grindsteds 
historie. Man kan enten gå eller cykle 
fra post til post. Når ruten er afsluttet, 
skal man afl evere sit skattekort på 
Grindsted museum eller på biblio-
teket for at deltage i en lodtrækning 
om præmier. Skattekortet kan hentes 
i hele uge 35, men kun i bibliotekets 
betjente åbningstid.
Sted: Magion biblioteket, den 28. 
august klokken 10 og den 1. septem-
ber klokken 13. Tinghusgade 15, 7100.

Torben Svane Christensen svanetekst@mail.dk

Skattejagt i Grindsted by

Grindsted Bibliotek ligger i Magion. 
Arkivfoto: Torben Glyum

BILLUND

Let’s Make
Let’s Make kuglebane-
maskiner
Sted: Billund Centrets 
grønne areal.
Tid: den 26. august 
klokken 10 til 16.
Pris: gratis.
 
Let’s Make robotter
Sted: Vejle Bibliotek.
Tid: den 2. september 
klokken 10 til 14.
Pris: gratis.
 
Makey-Makey
Sted: Haderslev Bibliotek.
Tid: den 26. august + 
30. august klokken 10 til 13.
Pris: gratis.
 
Se fl ere Let´s Make 
arrangementer på 
www.trekantfest.dk

Centrum af Danmark. Sådan be-
skriver formand for Trekantområdet 
Danmark, Jørn Pedersen, den del 
af Danmark, som breder sig lige 
fra Middelfart Kommune på Østfyn 
videre over Lillebælt til Fredericia og 
strækker sig mod både Billund og 
Vejen.
- Trekantområdet består af syv 
kommuner, der har indgået et tæt 
og forpligtende samarbejde. Vi er 
et område, der ligger i midten af 
Danmark, hvor motorveje og jernba-
ner løber igennem. På den måde kan 
man kalde os Danmarks vejkryds, 
forklarer Jørn Pedersen, som dog 
mener, det er et vejkryds i mere end 
bare én forstand:
- Det er ikke kun et spørgsmål om 
infrastruktur. Det handler også om 
samarbejde mellem kommunerne. 
Kultur er en stor del af det samar-
bejde, fordi et varieret kulturliv er 

vigtigt. Det er en stor del af, hvordan 
vi lever og bor. Kultur er mere end 
bare fl ødeskum, konstaterer han.

En for alle og alle for én
Godt nok går sammenslutningens 
rødder helt tilbage til 1960’erne, men 
det var først i forbindelse med kom-
munalreformen i 2007, at Trekant-
området Danmark blev stiftet. I 2016 
blev sammenslutningen udvidet med 
i alt syv kommuner.
- Vi kan noget sammen, som vi ikke 
kan hver for sig. På tværs af kom-
munerne eksisterer et sindssygt 
spændende kulturliv, fortæller Jørn 
Pedersen.
Hver af de syv kommuner byder på 
alsidig kultur, som er med til at gøre 
kulturlivet i Trekantområdet mangfol-
digt. Man kan opleve alt fra musicals 
i Fredericia Teater til kunst og design 
på Trapholt i Kolding.

- På et tidspunkt konstaterer vi: Hold 
da op, det kulturliv skal vi da gøre 
mere synligt, fortæller Jørn Pedersen 
om, hvordan ideen til Trekantområ-
dets Festuge tog form.
I dag er det fem år siden, at Trekant-
områdets Festuge havde sin debut. 
Siden da er festugen vokset til over 
400 arrangementer. Det er et pro-
gram, der godt kan lokke folk udefra 
til at afl ægge Trekantområdet et visit.
- Men inden for egne grænser kan vi 
også blive bedre til at være turister i 
vores nabobyer. Vi lever i en stor-
kommunetid, men det er som om, at 
vi ikke helt har opdaget alle de her-
ligheder, Trekantområdet har at byde 
på, mener Jørn Pedersen, som selv 
ser frem til at tage hul på festugens 
program.

Mette Pørtner Jensen mepje@fynskemedier.dk

I Danmarks vejkryds 
står kulturen 
i højeste gear

Jørn Pedersen er formand 
for Trekantområdet Danmark. 

Derudover er han også borgmes-
ter i Kolding valgt for Venstre. 

Arkivfoto: Jacob Schultz

Trekantområdet 
Danmark
Trekantområdet Danmark 
består af et samarbejde 
mellem de syv kommuner 
Billund, Fredericia, Ha-
derslev, Kolding, Middel-
fart, Vejen og Vejle, som 
skal understøtte væksten 
i området ved at fremme 
sammenhængskraft, 
samarbejde og synlighed.

Kulturen i Trekantområdet 
Danmarks syv kommuner 
er mere end bare fl øde-
skum, hvis man spørger 
sammenslutningens for-
mand. Kommunernes 
mangfoldige kulturliv er 
også med til at binde 
området sammen.
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- Hvordan vil du beskrive Trekant-
områdets Festuge?
- Det er en relativ ny festuge, som er 
kendetegnet ved, at den har et miks 
af fyrtårnevents, der er fede kulturel-
le projekter. Som for eksempel ”Kopf 
Kino” og ”Instant Co Cities”, der er 
et samarbejde med en kunstfestival i 
Berlin med udveksling af kunstnere. 
Det er fede projekter i Trekantom-
rådet, som måske ikke var kommet 
hertil, hvis ikke det var for festugen. 
Derudover gør den også meget for 
vækstlaget, hvor unge har masser 
af muligheder for at deltage i aktivi-
teter – og selv prøve kræfter med at 
planlægge kulturelle arrangementer. 
Det er ret fedt, at festugen tager 
hånd om det og giver inspiration til 
de unge.

- Hvilken betydning har festugen 
for ungdomslivet i Trekantområ-
det?
- Den er en god begivenhed, for det 
er fedt at bo et sted, som er en del 
af festugen. På den måde sker der 
meget i ens egen by. I den forbin-
delse er der også mange, der erfarer, 
at der ikke er så langt til nabobyerne 
i Trekantområdet. Man har mulig-
hed for at komme afsted til andre 
kulturelle arrangementer end dem, 
der fi nder sted i ens nærområde. I 
forbindelse med Kolding Kulturnat 
den 25. august kommer en gadefest 
til byen i Jernbanegade, hvor dj-
duoen TooManyLeftHands optræder. 
Det bliver en fest med det bedste 
fra open air og nattelivet. En fest- og 
koncertoplevelse i ét. Sidste år gav 
de koncert til Studierock i Kolding, 

hvor der blev taget godt imod dem. 
Tror det kommer til at hitte igen i år. 
Derudover er der også festivalen 
Platform, som nogle unge fra Kol-
ding arrangerer. Den fi nder sted på 
toppen af Føtex’ parkeringshus. Det 
er en kunstfestival med up-coming 
artister, der byder på livemusik, talks 
og forskellige workshops.

- Planlægger du at tage til nogle af 
festugens arrangementer?
- Ja. Jeg skal helt sikkert til gadefest 
i Kolding og til Platform. Men jeg 
vil også gerne opleve ”Let’s Make 
Pizza”, hvor kunstner Jesper Aabille 
bruger madlavning som middel til 
at møde andre mennesker. Jeg vil 
også gerne opleve Plugout Festival, 
som fi nder sted i Vejle Kommune på 
Engelsholm Slot, hvor en håndfulde 
elektroniske musikere spiller musik 
og laver lydkunst. Det bliver fedt.

- Hvad vil du anbefale deltagere i 
festugen at opleve?
- I Fredericia kan man besøge en 
Food Court i Kanalbyen, som er en 
ny bydel. Her er mad og god stem-
ning. Om søndagen er der loppe-
marked med kunst og anderledes 
butikker. Det bliver sikkert ret cool. 
I Fredericia optræder bandet China, 
der sidste år vandt P3 Talentet. Dem 
kunne jeg godt tænke mig at høre. 

Ellers kan man sige om Trekantområ-
dets Festuge, at der virkelig er noget 
for enhver smag. Plus festivalen Jazz 
i Trekanten. På Pitstop Jazzhouse 
er det unge mennesker, der står 
bag arrangementerne, som plejer at 
være ret billige at deltage i, så det er 
tilgængeligt for alle.

Mette Pørtner Jensen mepje@fynskemedier.dk

Malu Uldall Møller, studiebykoordinator hos Studieby Kolding. Om Trekantområdets Festuge:

Fed festuge 
for ungdommen
Koncerter, kunst og workshops arrangeret for unge 
– og ikke mindst af unge – trækker festen ind i 
Trekantområdets ungdomsmiljø.

Malu Uldall Møller er studiebykoordinator ved Studieby Kolding. 
PR-foto: Studieby Kolding

Ellers kan man sige om 
Trekantområdets Fest-
uge, at der virkelig er 
noget for enhver smag.
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Lær bridge I “Bridgehøjborgen”
Skovgade 15 A, 7100 Vejle

Bridgeklubben “BK/STORSLEMMEN” arrangerer:

Begynderundervisning
Mandag 4/9-2017 - 23/4-2018 kl. 19.00 - 22.00. Underviser: Inga Dalgaard

Tirsdag 5/9-2017 til 24/4-2018 kl. 13.30 - 16.30. Underviser: Hans Christian Nielsen
Begynderundervisningen vil være vederlagsfri (gratis) exc. materialer!

Og…
Fortsætterundervisning

Mandag 4/9-2017 - 23/4-2018 kl. 13.30 - 16.30
Mandag 4/9-2017 til 23/4-2018 kl. 19.00 - 22.00

Underviser: Inga Dalgaard. Pris kr. 2050,- excl. materialer
Onsdag 6/9-2017 til 25/4-2018 kl. 13.30 - 16.30

Underviser: H.C. Nielsen - Søren Justesen Pris kr. 2.050,- excl. materialer.
Al undervisning foreståes af autoriserede bridgelærer - DBF!

Den mangedobbelte danmarksmester, nuværende landsholdsspiller
Hans Christian Nielsen, Søren Justesen, Ole Christensen og Inga Dalgaard.

Yderligere oplysninger:
Ulrik Kjær, formand 2327 1803 • Bridgehøjborgen 7583 7107 • H.C. Nielsen 3135 4076

Bridgeborgen.dk (hjemmesiden) • BK/Storeslemmen:bridge.dk/4481
mail: bridgeborgen@mail.dk
“Vejles førende Bridgecenter”

HADERSLEV SEJL-CLUB
Sydhavnsvej 1F, 6100 Haderslev

Haderslev Sejl-Club (HSC) ligger næsten i bunden af Haderslev fjord, som bliver betegnet som Danmarks flotteste fjord.
Kig ind - du skal være så hjertelig velkommen. Med sejlerhilsen Erik Ejlertsen/formand. Tlf.: 23 73 40 50.

Kulturvandring

KERAMIK Anita Due, AKVAREL Nina Ferlov, GLAS
Inge Dreyer, PILEFLET Hedda Bro, GALLERI Le Art,
MALERI Kirsten Ladegaard Larsen, MALERI Kirsten
Vedel og KERAMIK Annette Olander.
Fri entré på museerne: ”Historien omMiddelfart”,
Algade 8 og Henner Friisers Hus, Brogade 8.

Åbent hus hos kunstnerne ogmuseerne
i den gamle bydel - kom indenfor!
- Gode tilbud i anledning af kulturaftenen
- Tag børnene med - sjove opgaver
-Foldermed rute fåspåMiddelfartMuseum
-Følghele rutenog fågratiskaffe iCafé Inga

Fredag d. 1. september kl. 16 - 21

Chris�an Daugaard -
Alsidig musiker og DJ
�l fest og recep�on

musikerogdj.dk

Paul Harrison Band
frokostjazz

Det bliver en
forrygende eftermiddag!
Paul Harrison disker op med et yderst succesfuldt
band med eminente danske og udenlandske kræfter.
Den dynamiske performance og det høje musikalske
niveau er om noget Harrisons varemærke, såvel
som et stærkt sammenspillet, udadvendt team, der
serverer alt fra up-tempo numre til smukke ballader i
et utal af jazzens rytmiske stilarter.
Der er lagt i ovnen til fuldblodsjazz i international
klasse, som Paul Harrison Band i snart to årtier har
været storleverandør af på alverdens scener.

Billetter købes hos Egtved Lyd & Billede,
Aftensang 24, Egtved, tlf. 75 55 22 22,
eller www.egtvedforsamlingshus.dk
via linket til Billet.dk.
Billetpris 150 kr.

Der kan købes forskellige burgers.

Det sker i Egtved Forsamlingshus

Syng med – og dans!
Danmarks John er et ægte dansk band fra Oden-
se, der spiller op til fest og fællessang med sange
fra John Mogensens bagkatalog. Det gør de med
samme sjæl og ånd som vores savnede folkekunst-
ner. Danmarks John går nøje op i at genskabe det
kendte lydbillede, og forsangeren ligner endda John
Mogensen med sit store �otte fuldskæg.

Billetter købes hos Egtved Lyd & Billede,
Aftensang 24, Egtved, tlf. 75 55 55 22,
eller www.egtvedforsamlingshus.dk
via linket til Billet.dk.
Billetpris 330 kr.

Menu:
Forret: Varmrøget laks m/rejer, hjemmebagt brød.
Hovedret: Gammeldags oksesteg m/bønner og
glaserede løg m.m.

søndag 27. august
kl. 13.00

fredag 29. september
kl. 19.00
En hyldest til
John Mogensen

TALISMAN

MAGISKE OBJEKTER

Udstillinger på vej:

Tommerup Keramiske Værksted
store formater - kloge hænder

Figurinens fortællinger
- fra det fornemme til det folkelige

Elements - afgangsudstilling KADK

WWW.CLAYMUSEUM.DK

24. feb. - 10. sept. 2017



28 29

jazz i 
trekanten

Benjamin Koppel er dansk saxofo-
nist og komponist. Og han har højest 
sandsynligt – uden du måske ved, at 
det var ham - gjort dig blød i knæ-
ene på et diskoteksgulv i løbet af dit 
liv. For selv om han har udmærket 
sig på jazzscener og i den klassi-
ske musiks verden både i Danmark 
og udlandet, er det også ham, der 
står bag den sprøde saxofonmusik 
i dansk popmusik fra blandt andet 
Moonjam og Sanne Salomonsen. For 
den erfarne musiker er musikkens 
grænser udfl ydende.

- Jeg er så meget barnebarn af min 
farfar Herman D. Koppel (red. elev 
hos den verdenskendte, fynske 
komponist Carl Nielsen). Han lærte 
både min far og jeg en vigtig lektie. 
Der fi ndes kun to slags musik: god 
og dårlig. Så kan man godt forsøge 
at inddele musikken i alle mulige 
genrebetegnelser, men egentlig kan 
man koge det ned til, om musikeren 
har noget på hjerte, og om publikum 
har åbenhed til at tage imod, fortæl-
ler Benjamin Koppel, som også har 
spillet alt fra world music til hiphop.

Saxofonist og komponist Benjamin Koppel gæster Jazz i Trekanten. 
PR-foto: Kirstine Lykkeberg Thomsen

Jazz i Trekanten
Det er tredje gang, at 
Jazz i Trekanten indtager 
Trekantområdet.

I år byder jazzfestivalen 
på det hidtil største pro-
gram med 130 koncerter.
Siden sin begyndelse i 
2015 er festivalen vokset, 
og i dag er den Danmarks 
fjerdestørste jazzfestival.

Formålet er at vise gen-
rens mangfoldighed og 
møde folk, hvor de er.

Det fulde program kan 
fi ndes på hjemmesiden 
livejazz.dk eller Livejazz 
app’en. Læs mere på 
www.jazzitrekanten.dk 
eller på Facebook og 
Instagram under 
@jazzitrekanten.

Benjamin Koppel
Benjamin Koppel er 
saxofonist og kompo-
nist, som er velbevandret 
inden for jazz, men han 
har også spillet i klassiske 
sammenhænge og med 
bands som Danseorke-
stret, Sanne Salomonsen 
og Moonjam. Han kan 
desuden høres på under-
lægningsmusik til fi lm som 
for eksempel tegnefi lmen 
”Jungledyret Hugo”.

Han er søn af Anders 
Koppel og barnebarn af 
komponisten Herman 
D. Koppel, der var elev 
hos den verdenskendte, 
fynske komponist Carl 
Nielsen.

Til Jazz i Trekanten har 
Benjamin Koppel fået titel 
af ”Artist in residence”. 
På festivalen kan han 
opleves i duo-koncerter 
med sin søster, soul- og 
gospelsangerinde Marie 
Carmen, bassisten Tho-
mas Fonnesbæk, Martin 
Schack på Hammond B3 
orgel, bassisten Lennart 
Ginman, JR Bigband og 
Jazzband Kolding.

rigtige musikere, der virkelig ved, 
hvordan de skal arbejde med deres 
instrumenter. De kan skabe millioner 
af klangfarver, som åbner døre til 
en bred nuancering. Hvis publikum 
ikke har prøvet det før – og i øvrigt 
kommer med åbent sind - vil de få 
et helt nyt syn på verden, fordi de 
opdager, hvor mange nuancer, der 
er i alting, forklarer Benjamin Kop-
pel. Han sammenligner musikkens 
alsidighed med de mange nuancer 
af grøn, der er på træernes blade, 
forskellige dufte af vinden i ansigtet 
eller smagsoplevelser i den gastro-
nomiske verden.
- Det er nemt at lade os udfordre 
på vores smagsløg. Vi kan dybest 

Saxofonist Benjamin Koppel turnerer på jazzscener i 
Kina og USA, og hans lyd kendetegner fl ere danske 
popsange. Til Jazz i Trekanten gæster han det område, 
som gav ham plads til musikalsk udfoldelse i hans 
spæde karriere. Et område, som han skylder meget, 
hvis man spørger ham selv.

Fænomenal musik
På trods af de udfl ydende grænser 
har jazzen dog altid spillet en særlig 
rolle, og for Benjamin Koppel har 
jazzmusik to kendetegn. For det 
første musikkens historie.
- Jazzen blev skabt for omkring 100 
år siden af primært sorte musikere, 
som fandt en udtryksform, der var 
en udløber af marchbands og optog 
ved sørgebindsbegravelser. Det 
udmundede i den her fuldstændige 
fænomenale kunstart, som blev 
kendetegnet ved for eksempel Louis 
Armstrong i 20´erne, forklarer den 
danske saxofonist og tilføjer, at im-
provisation er det andet kendetegn 
for den ellers bredtfavnende genre.
- Jazz kan utroligt meget. Den er 
alt fra Duke Ellington til jazz-fusion-
bands som Che Guevara og Wea-
ther Report eller norske Jan Garba-
rek og amerikanske Norah Jones.

Tak til Trekanten
Når Benjamin Koppel ikke turnerer 
med sin musik eller indspiller plader, 
laver han radio eller arrangerer 
Copenhagen Jazz Festival. Men lige 
nu glæder han sig til at spille til Jazz 
i Trekanten, hvor han har fået titlen 
”Artist in residence”, hvilket oversat 
til dansk betyder noget i retning af 
”en kunstner, der vender hjem” - og 
det er ikke helt ved siden af.
- Jeg har været turnerende mu-
siker i mere end 25 år, derfor har 
jeg besøgt Trekantområdet mange 
gange i mit liv. Lige så meget som 
jeg nyder at få lov at spille i Kina, 
Europa og USA, elsker jeg også at 
komme tilbage til Danmark til de 
mange ildsjæle og søde folk, som 
altid har fulgt mig, og som stadig 
gør en stor indsats for at få musik-
ken rundt til lokale miljøer, fortæller 
Benjamin Koppel om sine oplevelser 
i Trekantområdet, som han er dybt 
taknemmelige for.
- Når jeg ser tilbage på min kar-
riere med 30 års turnévirksomhed, 
tænker jeg: Gud ja, jeg har faktisk 
spillet i Vejle, Fredericia og Kolding 
de første 50 gange på alle mulige 
forskellige steder: fra små caféer, til 
Pitstop, Koldinghus, kirken ved Vejle 
Station og Det Bruunske Pakhus. 
På den måde er det dejligt at få lov 
at komme tilbage og endda få den 
cadeau at blive ”Artist in residence”.

Musikkens umami
Jazz i Trekanten byder på over 125 
koncerter. Det er et program, som 
ifølge Benjamin Koppel, både har 
supergode jazznavne på program-
met og samtidig giver unge talenter 
plads til at udfolde sig på scenen. 
Og for publikum - både de erfarne 
jazz-gængere og nybegynderne - er 
der også noget at komme efter.
- Man får muligheden for at opleve 

Koppels 
Klang 
smyger sig 
om Jazz 
i Trekanten

set kun smage salt, sur, sødt og 
umami. Men ved at eksperimentere 
med sammensætninger af smage, 
kan man nuancere og forfi ne. Det 
samme gælder for jazz – her kan 
man også hele tiden fi nde ind til nye 
nuancer og detaljer, forklarer Benja-
min Koppel, som stadig selv bliver 
overrasket:
- Man kan blive ved at udforske og 
blive dygtigere. Tag for eksempel et 
blad fra magnolietræ. Man kan blive 
ved at lade sig overraske af bladets 
struktur. Det er derfor, naturen er så 
magisk, og det samme gør sig gæl-
dende for musikken i min optik.

Mette Pørtner Jensen mepje@fynskemedier.dk

Første gang Danmark oplevede 
Amalie Dollerup var, da hun som 
9-årig spillede hovedrollen i 
fi lmen ”Kun en pige”. De seneste 
par år har hun været aktuel i den 
populære tv-serie ”Badehotellet” 
og i Cirkusrevyen 2017. Udover 
at være skuespiller er hun også 
sanger og jazzsangerinde. Det 
kan man for selvsyn opleve, når 
hun i selskab med duoen Pojken 
Flensborg på Piano og Jacob 
Venndt på bas, krom og mund-

harpe gæster Musikkapellet i 
Vejle. Her optræder hun med sine 
jazzfavoritter, fortæller historier og 
rørende anekdoter.
Koncerterne med Amalie Dollerup 
og Flensborg - Venndt Duo fi nder 
sted i Østre Kapel med adresse 
på Langelinie 78 i Vejle den 30. 
og 31. august klokken 20. Pris for 
en billet er 125 kroner.

Mette Pørtner Jensen mepje@fynskemedier.dk

Jazzstemmen Amalie Dollerup

Amalie Dollerup. Arkivfoto: Preben Kristensen

VEJLE

Jazzgenren har dybe rødder i 
historien, og sidste århundrede 
fostrede jazzmusikere, der i dag 
er legender. Nicolai Bio i Kolding 
viser jazzfi lm hver dag under Jazz 
i Trekanten. I alt vises syv forskel-
lige fi lm. Henover 10 dage kan 
biografgængere med fi lmen ”Cool 
Cats” blandt andet blive klogere 
på de amerikanske jazzmusikere 
Ben Webster og Dexter Gordon, 
som slog sig ned i København i 
1960’erne. I biografsalens mørke 
spiller også fi lmen ”Let’s get lost”, 
der handler om jazzvokalist og 

trompetspiller Chet Bakers liv. 
Filmen er fra 1988 og blev Oscar-
nomineret. Den fortæller om jazz-
legendens liv gennem ærlige in-
terviews, italienske B-fi lm, familie 
og venner. Programmet er blevet 
til i samarbejde med Copenhagen 
Jazz Film Festival.
Filmene vises fra fredag den 25. 
august til søndag den 3. septem-
ber i Nicolai Bio, der har adresse 
i Skolegade 2B i Kolding. Prisen 
for en biografbillet er 85 kroner.

Mette Pørtner Jensen mepje@fynskemedier.dk

Jazz på det store lærred

Jazzmusikeren Chet Baker har optrådt i Odd-Fellow Palæet i Danmark. 
Foto: Scanpix Historical/ Poul Petersen

KOLDING
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jazz i 
trekanten

KOLDING

Blandt de mange koncertoplevelser 
som Jazz i Trekanten byder på, kan 
festugegæster blandt andet opleve 
70’ernes børnemusik blive genopli-
vet, når bandet Emil de Waal + Old 
News fortolker klassikerne i et otte-
mand stort jazzband på spillestedet 
Godset i Kolding. Idemanden er 
trommeslager Emil de Waal.
- Det er musik fra min barndom 
og ungdom, som vi spiller - blandt 
andet musik fra tegnefi lmen ”Bennys 
Badekar”, som inspirerede mig til at 
blive musiker. Musikken fra den tid 
har sat sig i mig, og nu er det min 
tur til at vende tilbage og fortolke 
sangene, forklarer han om ideen til at 
kaste sig over de populære sang-
klassikere.

John Mogensens sangskat
Musikken fra Emil de Waals barn-
dom har en helt særlig kvalitet, som 
gør den interessant at arbejde med 
musikalsk.
- Sangene fra ”Bennys Badekar” 

er ikke musik skrevet til børn. For 
eksempel er ”Havfruesangen” ret 
kompleks, men det er ingen hindring 
for børn, for musik fra 70’erne talte 
ikke ned til børn. Det handlede om at 
give dem kvalitet, fortæller Emil de 
Waal.
Det er ikke kun klassikere fra 70’er-
nes børnefjernsyn, der er et genhør 
værd. Til koncerten fortolker Emil 
de Waal + Old News også danske 
klassikere af forskellige komponister 
som blandt andet John Mogensen, 
Aske Bentzon og Kenneth Knudsen.
- Man kan godt kalde musikken fra 
dengang for arvesølv. Det kan være 
farligt at røre ved noget, som folk 
elsker så meget, men når jeg lytter 
til vores jazzfortolkning, får jeg en 
følelse af, at det kan vi godt være 
bekendt, fortæller Emil de Waal.

Miks af generationer
Det er ikke kun musikken til koncer-
ten, der er noget særligt. Det er er 
også bandets line-up af musikere og 
sangere. Med på scenen på klarinet 

er Elith Nykjær Jørgensen, bedre 
kendt som Nulle, som er en legende 
på tv og danske musikscener.
I selskab med Emil de Waal spiller 
han sammen med Jacob Anderskov, 
der er på keyboards, Mads Hyhne 
på trombone, Gustaf Ljunggren på 
banjo, contraalt-klarinet og guitar. På 
fl ugabone fi nder man Peter Rosen-
dal, vokal er af den prisvindende 
sangerinde Randi Laubek og elektro-
nisk musik fra Band Ane.
- Vi er et generationsoverskridende 
band, som skaber musik i et clash 
af spændende stilarter, der måske 
ikke passer sammen på papiret, men 
spiller godt sammen i den virkelige 
verden. Det er unikt, for der er både 
noget for dem, der elsker traditionel 
jazz og elektronisk musik, fortæller 
Emil de Waal, der i samme åndedrag 
sender en tak til Jazz i Trekanten, 
som har været med til at støbe pro-
jektet.

Mette Pørtner Jensen mepje@fynskemedier.dk

Populære børne-
sange får nyt liv

Emil de Waal. Foto: Scanpix / fotograf Torben Christensen

Under jazzfestivalen kan man slå 
et smut forbi spillestedet Jazz-
house Pitstop, der er en forening 
drevet af unge, frivillige jazzentu-
siaster. Spillestedet har adresse 
i Kolding på Jernbanegade og 
bliver under festugen forvandlet 
til en funky jazzdagligstue med 
feel good-stemning og livejazz. 
På Jazzhouse Pitstops scene kan 
man udover fællesspisning blandt 
andet opleve live-optræden med 
bands som Casper Christensen 
Kvintet, Speedball, Saga of Saga 
i 11, Black Mamba Radio og 
WFAY a.k.a. What fi sh are you. 

Jazzhouse Pitstop opstod som 
Koldings nye spille-og-hænge-
ud-sted under jazzfestivalen i 
2016, hvor formålet var at give 
plads til nytænkende, unge jazz-
musikere. Det blev en succes, 
som gentages i år. Jazzfestivalens 
koncerter fi nder sted på spil-
lesteder, cafeer og scener i hele 
Trekantområdet.
Følg Jazzhouse Pitstop på Face-
book under Jazzhouse Pitstop og 
Instagram på #jazzhousepitstop.

Mette Pørtner Jensen mepje@fynskemedier.dk

Funky jazzdagligstue

Koncert i Jazzhouse Pitstop. PR-foto: Jazz i Trekanten

Jazz i Trekanten bliver truttet i 
gang i forbindelse med Kulturnat-
ten i Kolding. Med start i Sønder-
gade marcherer bandet Tuesday 
Night Brass Band for tredje år 
i træk gennem Kolding Citys 
gågader frem til Lilletorv ved Den 
Blå Café med en Street Parade. 
Tuesday Night Brass Band består 
af syv musikere med lidenskab 
for musikken fra New Orleans. 
Til Street Parade spiller Tuesday 

Night Brass Band en blanding af 
funk, rytm’n, blues og soul, der 
resulterer i en energisk musikop-
levelse.
Street Parade fi nder sted i Kol-
dings gågader med start i Søn-
dergade, den 25. august klokken 
18.30. Bandet optræder også 
med Mardi Gras Parade den 26. 
juli i Vejle Midtpunkt.

Mette Pørtner Jensen mepje@fynskemedier.dk

Street Parade

Ligesom i 2016 skyder Street Parade igen i år Jazz i Trekanten i gang. 
Foto: Emil Lyngbo

Kulturpris-
koncert
Koncerten med Emil 
de Waal + Old News er 
arrangereret af koncertar-
rangør Jazz6000, hvis 
formand, Karsten Bech, 
modtog Kolding Kultur-
pris 2017.

Sted: spillestedet Godset, 
Jens Holmsvej 5, Kolding.

Dato: den 2. september 
klokken 20.

Pris: 180/120/60 kroner.

Musik fra børnefi lm som 
”Bennys Badekar” og 
”Gummi Tarzan” får nyt liv 
med jazzbandet Emil de 
Waal + Old News. Det er 
klassikere, som tromme-
slager Emil de Waal be-
tegner som arvesølv.

KOLDING

KOLDING/VEJLE

HVER SØNDAG PÅVEJLE CENTER HOTEL
KL. 12.00-14.00 OG 18.00-21.00

Inviter hele familien på wienerschnitzel
af kalveinderlår med ærter, pommes

sautées og smørsauce.

Hvis vejret tillader det, serverer vi gerne

wienerschnitzel
med det hele

Reserver bord
på vejle-

centerhotel.dk
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I festugen lægger Hader-
slev luftrum til den 500 
meter lange svævebane 
Urban Zipline med start 
fra toppen af siloen på 
havnen og landing på 
Haderslev Strand.

HADERSLEV

Sammen med samarbejdspart-
nere står Acture Park med mini-
festivalen Moved BY bag en af de 
store begivenheder under Festuge. 
Blandt andet kan festivalgæster 
opleve landets længste svæve-
bane.
- Temaet er jo overgange. I en tur 
med svævebanen fl ytter man sig 
både fysisk og mentalt, når man 
skal op på den 30 meter høje 
silo, forklarer Birgitte Hjort Jaritz, 

projektleder hos Acture Park.
Turen tager et minut
Svæveturen starter på siloen, og et 
minut og 500 meter senere lander 
man trygt på Haderslev Strand.
- Vi kalkulerer med, at der er 20 
personer i timen, der kan få en tur. 
Der er nogle regler for, hvor mange 
der må være på trappen op til 
siloen, fortæller Birgitte Hjort.

Lyskunst
Mellem 1000-1500 gæster får mu-
lighed for at opleve Haderslev og 
de mange fl otte havnebygninger 
fra øverste etage - med et dejligt 
sug i maven.
- Urban Zipline, Acture Park tager 
afsæt i siloen, fortællingen om 
Haderslev, havnebygningerne og 
Victor Ash’s fl otte kunstværk, for-
tæller Birgitte Hjort Jaritz.
Derefter glider turen forbi Dan-
marks fl otteste streetsport-anlæg 

StreetDome samt de arkitekto-
niske perler VUC Lighthouse og 
FlowFactory.
Den tyske kunstner Claudia von 
Funcke har skabt en spektakulær 
lysinstallation i siloen, som sætter 
bygningen i spil på en ny måde. 
Man kan opleve installationen i hele 
åbningstiden – også selv om man 
ikke skal have en tur i svævebanen.

Skate City
Før og efter turen kan både 
deltagere og publikum tage del i 
festivalen Moved BY med et væld 
af aktiviteter på Haderslev Strand, 
i FlowFactory, hos VUC og ikke 
mindst på StreetDome.
Haderslev Erhvervsråd står bag 
tovbanen i samarbejde med Poul 
Jaedicke Eriksen fra High Park 
Sønderjylland.

Torben Svane Christensen svanetekst@mail.dk

Streetdome Skate City 
i Haderslev. 

Foto: CEBRA, Mikkel Frost

Danmarks 
længste 

svævebane 
i Haderslev

Kultur og 
oplevelser

I forbindelse med Danmarks Inter-
nationale Gadeteaterfestival byder 
Fredericia blandt andet på fransk ga-
deteater. Her kan den unge, franske 
teatergruppe Youpi Cascade opleves 
på Rådhuspladsen, hvor de invite-
rer publikum inden for i Zuper – en 
burlesk og klovneagtig verden, hvor 
musik, stunt, ny-circus og kabaret 
smelter sammen. Den interaktive 
gadeforestilling hylder gaden, fælles-
skabet og livsglæden. Forestillingen 
er på letforståelig fransk, og alle kan 
være med i Zuper-universet.
Arrangementet er gratis og fi nder 
sted den 26. august klokken 13-
13.45 på Rådhuspladsen i Fredericia. 
Arrangementet er en del af Danmarks 
Internationale Gadeteaterfestival i 
Fredericia og Vejle. Se fl ere arrange-
menter på www.trekantfest.dk

Torben Svane Christensen svanetekst@mail.dk

Danmarks Internationale 
Gadeteaterfestival

Scene fra Zuper. PR-foto: Danmarks 
Internationale Gadeteaterfestival

FREDERICIA/VEJLE

I Fredericia optræder illusionisten 
Mads Fencker med et show, der 
manipulerer og forfører publikum 
med tankelæsning og magi. Det unge 
talent er kendt fra tv-programmet 
”Danmark har talent” på TV2, hvor 
han fi k en andenplads i forårets 
udgave af programmet. Publikum 
kan forberede sig på at blive ført bag 
lyset og ind i en verden, man ellers 
kun oplever på tv.
Mads Fencker optræder den 1. sep-
tember klokken 16 på J.B. Nielsens 
Plads i Fredericia. Showet er gratis.

Torben Svane Christensen svanetekst@mail.dk

Tankelæser fra ”Danmark 
har Talent”

Mads Fencker. PR-foto: Arte Booking

FREDERICIA

Danske og taiwanesiske dansere 
optræder på en sjov og anderledes 
måde, når DanceOmatic gæster Kol-
ding Kulturnat. Publikum kan opleve 
DanceOmatic og deres danseauto-
mat, der bestemmer, hvilke numre 
der opføres. Det er anderledes og 
underholdende for både børn og 
voksne. Showet er gratis og fi nder 
sted på Tombolapladsen, Rendeba-
nen 16 i Kolding. Tidspunket er den 
25. august 2017 klokken 19-20.

Torben Svane Christensen svanetekst@mail.dk

DanceOmatic's 
danseautomat

Arkivfoto: Morten Pape

KOLDING

Med Kalles store Trommeshow får 
publikum musik inden for alle stil-
arter kun udført af én mand. Kalles 
show er skabt ud fra devisen: Der er 
musik i alt, og alt er musik. I one-man 
showet bliver der udover trommer 
spillet på helt nye instrumenter som 
balloner, samuraisværd og grise. Man 
kan opleve den konservatorieuddan-
nede trommeslager Kalle Mathiesen 
på Torvet i Middelfart fredag den 
1. september klokken 16-16.40 i 
forbindelse med festugen. Koncerten 
er sponsoreret af Middelfarts penge-
institutter.

Torben Svane Christensen svanetekst@mail.dk

Spiller på samuraisværd 
og grise

Foto: DR

MIDDELFART
Andre aktiviteter
Moved BY: mini-festival 
på Haderslev Havn

Urban Zipline - Acture 
Park: Danmarks længste 
svævebane. Prisen for 
en tur med svævebanen 
bliver 175 kroner. Billetter 
kan købes på 
www.acturepark.dk

StreetDome: workshops 
og opvisning i scoot, disc 
golf, klatring, parkour, 
skate, SUP og Street-
Dome 5-kamp.

VUC Syd Lighthouse: 
åbent hus med rundvis-
ning og grill i Kulturcafé.

FlowFactory: åbent hus - 
besøg den hyper digi-
tale HF uddannelse. Spil 
musik på Makey Makey 
instrumenter og prøv 
interaktive installationer.

Det gamle Havnekontor: 
kunstudstillingen Regio-
nalschau.

Se tidspunkter og mange 
fl ere aktiviteter i Haderslev 
på www.trekantfest.dk
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KOLDING

- Vi byder på et væld af aktiviteter og 
midlertidige byrum, der danner nye 
mødesteder og lægger op til unikke, 
kulturelle oplevelser og liv i byen, for-
tæller Rikke Winther Revsholm, kul-
turkonsulent i Kolding Kommune, om 
oplevelserne til Kolding Kulturnat.
Mange af arrangementerne kommer 
til at kredse om overgange mellem 
jord, ild og vand. Blandt andet op-
træder Cirkus Sort med ildshow, når 
et nyt springvand på Søterassen ved 
Slotssøen bliver indviet.

- Der bliver tale om en potent stråle, 
der kan ses med lys på om afte-
nen, forklarer Rikke Winther Revs-
holm.
Festlighederne i Kolding begynder 
med en åbningskoncert med Sigurd 
Barrett og hans Danmarkshisto-
rie samt en tale fra borgmester Jørn 
Pedersen i Nicolai Gården.
- Det er for hele familien. Der er også 
Multikulti-scene på Aksel Torv, hvor 
man kan nyde og opleve latin- og 
balkanmusik og få rørt dansemusk-
lerne, uddyber hun.

Gadefest
I Jernbanegade vil der i år være ga-
defest, hvor DJ TooManyLeftHands 
med venner optræder.
- Vi ved ikke, hvem vennerne er end-
nu. Det bliver en overraskelse, fortæl-
ler Rikke Winther Revsholm. Inden 
musikken brager ud over gaden, 
bliver der opvarmning med tartelet-
gilde og fadøl fra klokken 14.30.
- Hele byen kommer til at summe af 
liv, og så er det gratis, understreger 
Rikke Winther Revsholm.

Torben Svane Christensen svanetekst@mail.dk

Ildshow 
og nyt 
spring-
vand
Kolding Kulturnat byder 
på artister med ildshow, 
indvielse af springvand på 
Søterrassen samt gade-
fest med DJ og tarteletter.

Kolding Kulturnat. Arkivfoto: Soffi  Chanchira Larsen

VEJEN

Handelsbyen Vejen arrangerer i 2017 
årets anden Open By Night i sam-
arbejde med Festuge med temaet 
"Overgange" som omdrejningspunkt.
- Vi deltager i festugen med over-
gange i fl ere varianter. Overgange 
mellem mennesker, mellem kultur og 
kunst og overgange mellem musik 
og festlighed, fortæller Flemming 
Simested, der er citychef i Vejen.
En illustrativ overgang fra fortid til 
nutid bliver lavet i en jernbanetunnel, 
der fylder 100 år.
- Her får vi hængt billeder op fra 
gamle dage, der viser jernbanens 
udvikling. Til hvert foto er knyttet 
en tekst, som Lokalhistorisk Arkiv 

har hjulpet med at udarbejde, for-
tæller han.

Insekter eller en grillpølse
Et tv-hold, der er ved at tilrettelægge 
en temalørdag til DR2 om fremtidens 
mad, kommer til Vejen, hvor holdet 
vil servere alternative madretter.
- Det bliver noget med tang og in-
sekter, men jeg kan berolige med, at 
der selvfølgelig også bliver mulighed 
for at få en pølse på torvet denne 
aften, forklarer Flemming Simested. I 
samarbejde med Jazz i Trekanten, er 
det også lykkedes at få Jakob Venndt 
Swingtrio til byen denne aften. En trio 
der spiller swingende jazzmusik.

Torben Svane Christensen svanetekst@mail.dk

Jazz og foto-
udstilling i tunnel
Ved Open By Night i Vejen bliver en fotoudstilling 
indviet i en jernbanetunnel, og til jazztoner kan man 
smage på insekter og tang.

Multi-musikeren Jacob Venndt optræder til Vejen Open by Night med Jacob 
Venndt Swingtrio. PR-foto: Jacob Venndt

Kultur og 
oplevelser

Kolding Kulturnat
Sted: Kolding centrum.

Tidspunkt: den 25. 
august 2017 klokken 16.

Pris: gratis.

Open by Night 
i Vejen
Sted: Vejen.

Tid: den 1. september 
klokken 18 til 23.

Pris: gratis.

Flere store byer i Trekantområdet 
summer af aktiviteter og oplevelser 
fredag den 1. september. Denne 
dag byder blandt andet Middelfart, 
Vejle og Fredericia på alt fra litterære 
sejladser til fægtning – og lange 
åbningstider i byens butikker. I Mid-
delfart løber dagen af stablen under 
navnet Festlig Fredag, hvor Nytorv 
– nyt bycenter og rådhus – bliver 
indviet.
- Det nye bycenter og rådhus er en 
investering i udviklingen af både 
bosætningen, handels- og bylivet 

i Middelfart Kommune – og vi skal 
naturligvis fejre åbningen sammen 
med hele kommunen til Festlig Fre-
dag (…), udtaler borgmester Steen 
Dahlstrøm i en pressemeddelelse.
Udover indvielsen byder dagen 
blandt andet på sushi-skole for børn 
og argentinsk tango. Bandet Dúné, 
JR-Bigband med Benjamin Koppel 
og tv-kokken Nikolaj Kirk gæster 
også byen til Festlig Fredag.

Kanalbyen
I Fredericia bliver det nye område 

Kanalbyen omdrejningspunkt for 
Fredericia Kulturnat. På denne 
fredag kan man blandt andet stille 
sin sult i et street food-marked ved 
Oldenborggade, deltage i litterære 
sejladser med forfattere eller tage på 
guidede ture i Kanalbyen med Mad-
sby Toget. På turen kan man blive 
klogere på områdets udvikling og de 
nyeste tiltag. I Vejle løber de festlige 
begivenheder af stablen henover 
to dage - den 25. august og den 1. 
september - under navnet Kultur i 
Gaden. De to fredage byder på ople-

velser og aktiviteter som Tango Gade 
Koncert på Torvet i Mary’s, kunst af 
den fynske kunstner Jens Galschiøt 
og en hvalparade. I Vejen er der 
Open by Night den 1. september, 
Kolding Kulturnat fi nder sted den 25. 
august og i Haderslev er der Open 
by Night den 1. september. Læs 
mere på www.trekantfest.dk

Mette Pørtner Jensen mepje@fynskemedier.dk

Kulturnætter 
i Trekanten
I Fredericia, Middelfart og Vejle summer det af 
oplevelser og aktiviteter til årets kulturnætter. Madsby Toget. Arkivfoto: Dorte Brandsen

Galleri Randi Platz
et univers af keramiske værker

Vestre Maltvej 18, Malt
6600 Vejen
Åbningstider:
Mandag 17-20
Torsdag 15-18
Fredag 15-18
Lørdag 10-13
www.randiplatz.dk

Papa’s
Ristorante Pizzaria

Ægte italienske specialiteter

Algade 57
Middelfart

Tlf. 64 41 59 59

Byens mest alsidige menukort med mange fristende
forslag på kød- og fiskeretter og prima udsøgte
vine! Nordens bedste og mest spændende pizzaer
- kan nydes i vor hyggelige
restaurant eller tages med til
campingpladsen, i båden etc.

Åbningstider i sommersæsonen:
mandag-lørdag kl. 12-22
Søndag kl. 17-22

info@papas2night.dk • www.papas2night.dk

Den gamle grænsekro
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Der ligger mange timers tanker og 
planlægning bag de mange arran-
gementer med litteratur som tema i 
festugen.
- Vi er en gruppe med en repræsen-
tant fra hvert bibliotek. Det er tredje 
år, vi er med i festugen, og vi løfter i 
fl ok og bliver inspireret af hinanden. 
Alle byder ind med noget, og vi prø-
ver at variere arrangementerne, så 
forskellige genrer er repræsenteret. 
Der er både noget for børn og voks-
ne, fastslår Kamilla Krogh Uttrup, 
der er kulturkonsulent ved Middelfart 
bibliotek, som er med til at planlæg-
ge nogle af årets arrangementer.
- Vi vil jo gerne bringe litteraturen 
ud. Det er jo det, som vi brænder for, 
at litteraturen kan formidles i andre 
rum. Det løfter arrangementerne, når 
vi arbejder sammen, fortæller hun.

Erotisk elektriker og tapas
Så i festugen kan man støde på lit-
teraturen i byrummet eller på et sted, 
hvor oplæsninger af bøger ikke lige 
normalt foregår.
- Vi har i forbindelse med festugen 
og kulturnatten i Fredericia og i 
Middelfart inviteret forfatteren Jens 
Blendstrup til at læse op på et skib, 
der sejler mellem Fredericia og Mid-
delfart, fortæller hun.
Jens Blendstrup fortæller og læser op 
fra romanen ”Slagterkoner og bage-
renker”, der handler om elektrikeren 
Jørgen, som kommer ud på dybt vand, 

da han mister sit job og bliver erotisk. 
Oplæsningen foregår på det gode 
skib Medicus, hvor det også er muligt 
at købe en tapasanretning og lytte til 
musik leveret af ”Mig og Anders”.

Forfatteren bag Iqbal Farooq
Er man ikke så søstærk og gerne vil 
ud med børnene, kunne forfatteren 
Manu Sareen være en mulighed. Han 
kommer til Haderslev og fortæller om 
sine bøger om Iqbal Farooq, der er 
fyldt med vanvittig og hæsblæsende 
humor og handler om drengen fra 
den indiske indvandrerfamilie, hans 
familie og vennerne på Nørrebro i 
København. Iqbal Farooq er meget 
langt hen ad vejen Manu Sareen, da 
han selv var barn.
- Det er et foredrag, der henvender 
sig til børn fra fem år og deres foræl-
dre. Af hensyn til børnene er det kun 
på 45 minutter. Manu Sareen fortæl-
ler i sit foredrag om kulturelle forskel-
ligheder, siger Kamilla Krogh Uttrup.

Mega Scrabble
I Fredericia bliver der igen arrangeret 
baggårdsvandringer, som sidste år 
blev udsolgt. Læsere med kondien i 
orden kan løbe orienteringsløb, hvor 
der skal løses opgaver om litteratur 
undervejs, og som noget nyt kom-
mer der et mega Scrabble rundt i de 
forskellige byer, så man kan dyste på 
ord og point.
- Jeg glæder mig meget til det. Det 

er fedt at lave så stort et arrange-
ment og se det lykkes. Det har været 
en succes de andre år, og vi kan se, 
at folk bevæger sig over kommu-
negrænserne, siger Kamilla Krogh 
Uttrup.

Torben Svane Christensen svanetekst@mail.dk

Biblioteker på tværs af bygrænser samarbejder i festugen 
om at bringe litterære oplevelser ud til borgerne. Forfat-
teren bliver sendt ud at sejle med læserne, og børn og 
voksne kan komme tæt på deres yndlingsskribenter.

Jens Blendstrup: 
”Slagterkoner og bagerenker”.

Litteratur i byen
Litterær sejlads med 
Jens Blendstrup
Tid: den 1. september 
klokken 18 til 21.20.
Pris: sejlads 40 kroner. 
Tilkøb af tapas 85 kroner.
Sted: Fredericia og Mid-
delfart.
 
Manu Sareen fortæller 
om Iqbal Farooq
Tid: den 28. august klok-
ken 16 til 17.00.
Sted: Månen, Bispebroen 
3, Haderslev.
Pris: gratis.

Litteratur og 
fortællinger

I Middelfart kan man høre forfatter 
Trisse Gejl fortælle om sin roman 
”Ulvekvinten” (2016) - en mørk fortæl-
ling med sprækker af lys og håb. Som 
en del af kulturfestivalen ”Sindssyg 
god søndag” interviewes den danske 
forfatter af litteraturformidler Maria 
Guldager Rasmussen. Arrangementet 
foregår på Teglgårdsparken i Middel-
fart, søndag den 27. august klokken 
12.30–13 + kl. 14.15-14.45. Arrange-
mentet er gratis. 

Torben Svane Christensen svanetekst@mail.dk

En mørk fortælling med 
lys og håb

Forfatter Trisse Gejl. Arkivfoto: Birgitte 
Carol Heiberg

MIDDELFART

Bibliotekerne i Kolding, Lunderskov 
og Christiansfeld afholder stafetløbet 
”Knæk Koden” i hele uge 35 med 
spørgsmål om alt inden for litteratu-
rens verden. Alle kan være med, da 
der er hjælp og ledetråde undervejs. 
Fem bokse skal åbnes med koder, 
som deltagere kun fi nder, hvis de 
klarer 15 spørgsmål om litteraturens 
steder. Stafetløbet slutter med den 
store fi naleboks. Når den er åbnet, 
kan man deltage i lodtrækningen om 
en præmie.
Der er gratis og åben adgang til 
”Knæk Koden”-løbet i hele åbnings-
tiden på bibliotekerne i Lunderskov, 
Christiansfeld og Kolding fra den 29. 
august til den 4. september.

Torben Svane Christensen svanetekst@mail.dk

Litterært stafetløb for 
hele familien

Foto: Scanpix

KOLDING

Litteratur til vands 
og i byrummet

Jens Blendstrup. Foto: Miklos Szabo/Rosinante
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Kom med på en stilhistorisk rejse 
inden for tidens kvindemode. Cand. 
mag. etnolog Frederikke Heick fortæl-
ler og viser eksempler på, hvordan 
man gennem kvindemoden kan 
anskue udviklingen af kvindelivet med 
dets skiftende vilkår og overgange 
igennem historien. Frederikke Heick 
medbringer eksempler på klæde-
dragter udvalgt fra hendes egen store 
samling af historisk tøj. Foredraget 
er arrangeret af Historisk Arkiv for 
Haderslev Kommune og kan opleves 
onsdag den 30. august 2017 klokken 
19-21 på Bispen, Bispebroen 3, 6100 
Haderslev. Det er gratis at deltage.

Torben Svane Christensen svanetekst@mail.dk

Kvinden set i gennem 
tidens mode

Med opfordringen ”Sluk mobilen, 
tænd sanserne og hengiv dig til brev-
skrivningens fortrolige rum” inviterer 
Den Holistiske Højskole i Gram in-
denfor til tre timer med brevskrivning.
”Formålet er at give deltagerne mu-
lighed for at skrive et håndskrevet 
brev om noget, man har på hjerte, 
men som man endnu ikke har fået 
givet udtryk for. Brevet kan være 
til en anden person eller til sig selv 
eller måske til en afdød.”
Ifølge arrangørerne bliver der åbnet 
for den indre kreative åre ved at 
skrive i hånden -– en næsten glemt 
aktivitet, som giver mulighed for 
ro og nærvær, og som faciliterer til 
fordybelse og eftertanke.

Fra tanke til handling
Festugens tema "Overgange" for-
tolkes i den forbindelse i bevægel-
sen fra tanke til handling - og giver 
mulighed for at en hensigt bliver til 
praktisk udførelse.
Inden deltagerne fatter pennen, 
bliver der et kort oplæg fra en op-
lægsholder, som vil skabe den rette 
stemning til personlig fordybelse. 
Der bliver udleveret papir, kuvert, 
pen og skriveunderlag.
Når brevet er færdigskrevet, kan det 
enten blive afsendt som B-post, eller 
brevskriveren kan tage brevet med 
hjem. Der bliver tid til en snak om 
oplevelsen over en kop kaffe eller te.

Skribenter på bølgen blå
Det handler også om at skrive på 
en workshop i Vejle, men her er det 
på bølgen blå, når deltagerne skal 
få ord ned på papir. Skrivningen 
foregår nemlig om bord på det my-
tologiske kunstværk Life-boats, der 
er en del af Kulturhovedstad 2017. 

Bådene er i Vejle Lystbådehavn i 
anledning af udstillingen "Floating 
Art" og festugen.
Life-boats består af tre skulpturer 
og funktionelle skibe, der opsøger 
sit publikum. De sejler med frivillig 
besætning og kunstnerisk udveks-
ling i Danmark og ud på de euro-
pæiske fl oder og kanaler. Skibene 
udgør en livscyklus, med titlerne: 
"Mit skib er ladet med Længsel, 
med Liv og med Minder". Work-
shoppen består af en intro til Life-
boats. Så går besætningen i gang 
med at skrive med Thomas Glud 
ved roret. Inspiration til det skrevne 
kommer fra Life-boats og deltager-
nes eget levede liv.

Historier i baggårdene
I forbindelse med Fredericia Kultur-
nat i festugen kommer fem baggår-
de i byen i spil, når de skal danne 
scene for en fortolkning af begrebet 
"Overgange", som er overskriften til 
Trekantområdets Festuge. ”Vi har 
placeret fem forskellige forfattere i 
indre by; og med en guide ved hån-
den nås alle 5 baggårde - enkelte 
med forplejning.”, oplyser arrangø-
rerne.
På turen rundt til de litterære bag-
gårde fortæller litteraturguiden lidt 
om den forfatter, deltagerne skal 
møde, om baggårdens historie eller 
andre lokalhistoriske, sjove fakta, 
der knytter sig til baggården eller 
forfatteren.
Baggårdene bliver i dagens anled-
ning gjort ekstra hyggelige. Forfat-
tersteder er arrangeret af Fredericia 
Bibliotek.

Torben Svane Christensen svanetekst@mail.dk

Hjertebreve og litterær 
baggårdsvandring

Litteratur i byen
Litterær baggårds-
vandring
Sted: Fredericia Biblio-
teks hovedindgang.
Tid: den 1. september 
klokken 17 til 19.
Pris: gratis, men billet 
er nødvendig. Printes via 
bibliotekets hjemmeside 
eller afhentes fra den 
17. juli i Bibliotekets 
Velkomstcenter.
 
Skriveworkshop: ”Mit liv 
er ladet med...”
Tid: den 29. og 31. august 
2017 klokken 16 til 18. 
Sted: Life-boats, Stæv-
nen 53 - overfor Remou-
laden i Vejle.
Pris: gratis.
 
Skriv dit hjertebrev
Sted: Den Holistiske 
Højskole i Gram.
Tid: den 27. august 2017 
klokken 14 til 17.
Pris: 75 kroner.
 
Quiz på byens bedste 
toiletter
Sted: Koldingbliotekerne
Tid: den 25. august 2017, 
klokken 8 til 22.
Pris: gratis
 

Litteratur og 
fortællinger

PR-foto

over broerne

Vejen Kommunes Biblioteker ar-
rangerer en oplevelsesrig tur over ni 
broerne ved Holsted Å som en fysisk 
manifestation af temaet ”Overgange”. 
Undervejs vil deltagerne støde på 
forskellige oplevelser som for eksem-
pel quiz, kunstudstilling samt oplys-
ninger om områdets historie og natur. 
Find også alle siderne til den helt nye 
novelle skrevet til lejligheden af den 
kendte krimiforfatter Inger Wolf. Klok-
ken 13 er der afslutning på turen med 
et foredrag af krimiforfatteren på
Holsted Bibliotek i Medius. Mødested 
for motions- og vandreturen begyn-
der på Torvet, Østergade 1 i Holsted 
den 2. september klokken 10.

Mette Pørtner Jensen mepje@fynskemedier.dk

Inger Wolf. PR-foto

HADERSLEV

Er man til litterære input og output, byder festugen på et væld af arrangementer, 
der præsenterer litteratur på nye og overraskende faconer. Skriv et brev, nedfæld 
din livshistorie på en båd, mød forfattere i en baggård eller prøv en quiz.

VEJEN

olding • Tlf 7554 0930 / 2980 3130
ripagter.dk • galleripagter.dk

GALLERI FOR DANSK
UNIKA-KERAMIK OG GRAFIK

Ke amikere: Bodil Manz,
Sten Lykke Madsen, Lisbeth Voigt
Durand, Aage Birck og ca. 40 andre.

Grafikere: Ken Denning, Jens Bohr
og Birgitte Thorlacius m.fl.L
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EN TEATERCOLLAGE MED
PERFORMANCE DJ

EN FORESTILLING AF MICHAEL HANSEN
I SAMARBEJDE MED CHILI TURÈLL

20. SEP. - 21. OKT.
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TEATER MALSTRØM OG TALENTFABRIKKEN PRÆSENTERER
DEN GRIBENDE FAMILIEFORESTILLING

BRØDRENE
LØVEHJERTE
AF ASTRID LINDGREN
INSTRUERET AF SIDSEL NYGAARD
22. NOV. - 17. DEC.

SE MERE PÅ MALSTRØM.COM
DET BRUUNSKE PAKHUS, KIRKESTRÆDE 3, 7000 FREDERICIA

LagerhoteL
i trekantsområdet
● Op til 350 m2 lagerplads på vort lagerhotel
● Transit - midlertidig opbevaring af gods
● Placering - centralt i forhold til den fynske motorvej
● Transport, plukning og forsendelse
● Både længere/kortere opbev

LiLLebæLt
LagerhoteL a
Mandal Allé 25 - 5500 Middelfart
hans FeLtendahL
mobiL 40 373 989

t
ps

t

Vi tilbyder:

• Store lyse bokse

• 2-3 gange luftning af
hundene i indhegnet
skov/græsareal

• Svømmebad hvor
din hund kan genop-
træne muskler og få
sjov motion

• Uddannet personale
Pension og
svømmebad
t�l ��� hu��

www.��xx.�k

Uhre Skovvej 6 · 6064 Jordrup
Tlf. 50 55 21 31

GLADZOOI LINTRUP
- for store som for små

Gl. Møllevej 1A . 6660 Lintrup . Tlf. 3051 6699 . www.gladzoo.dk . mail@gladzoo.dk

Fugleshow
Hver dag

fra d. 17/7 - 13/8

kl. 13.3030

s r 8 e ig
dyre- g fuglearter – og oplev
dempå tætteste hold.

Besøg dyrene og mød dyrepasserene,
der fortæller om dyrene mens de fodrer.
En fantastisk oplevelse for store og små.
Åbent: 12/05 – 30/06 kl. 10-17

01/07 - 09/08 kl. 10-18
10/08 – 23/10 kl. 10-16
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ATTRAKTIVE BOLIGER TIL ENHVER SMAG!

SØGER DU NYT HJEM, SÅ HAR
VI LEJEBOLIGEN TIL DIG.
Vi tilbyder varierende og spændende
lejeboliger lige fra skønne ungdomsboliger til
unikke familieboliger. De charmerende by
lejligheder, der er placeret i gåafstand til en
perlerække af butikker og caféer, vidner af liv
og atmosfære. Derudover ligger vi inde med
gode og trygge lejeboliger i naturskønne grønne
områder, som vækker glæde for både børn og
voksne.

Har du spørgsmål står vi selvfølgelig altid
til rådighed.

HUSK: Dit husdyr må gerne �ytte med

FOR UDLEJNING KONTAKT:
Tlf.: 7664 6464 · www.domea.dk/kontakt

Naffet 2 · 6100 Haderslev · Tlf.: 7644 4400
sc.haderslev@domea.dk · www.domea.dk

HADERSLEV BOLIGSELSKAB

At sejle er at leve!

Vesterløkke 38 . 6091 Bjert . Tlf. 75 57 20 01 . kms@km-service.dk . www.km-service.dk

KOLDING
MARINE
SERVICE

G

Vi har 40 års ERFARING.
Tilbyder alt i

REPARATIONER af bådmotorer.
Vi har et meget stort

RESERVEDELSLAGER.
SALG af motorer, både,

veste, tove, plejemidler m.m.
Kig ind og oplev
god SERVICE

i dk

.

Vi h�� me�e
end 60 spændende
LIVE �plevelse�
i efte�å�et.

Se hele k�lende�en
på t�jhuset.dk

www. to j huse t .dk

4/11/17

SaVagE roSE

Gothersgade 34 . Fredericia

www.midt-i-hejls.dk

H�jl� L�n����j 43
6094 H�jl�
Tlf. 7557 2508

pssTTT
mø� �� �å

NosTaLgi - LivssTiL - Mode
350 m2 stort udvalg i nyt

- gammelt og retro til både ude og inde.
Gå på opdagelse - lad os inspirere

opleve og sanse! - Antik
Second Hand & Loppefund,

Tøj og ting til haven - og meget meget mere...
Et besøg værd for hele familien!

Åbn�n��t���r:
M�n��� kl. 13-17 . T�r���� kl. 13-17
søn��� kl. 11-16

Kunstudstilling Jens Galschiøt

Læs meget mere om udstillingen på www.fredericiakunstforening.dk
og på www.trekantfest.dk

Vel mødt, Fredericia Kunstforening

Fernisering
Fredag den 18. august kl. 17.
Ridesalen Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18,
Fredericia.
Kunstner Jens Galschiøt deltager i ferniseringen.
Udstillingen vil samtidig fordele sig rundt i det
offentlige byrum med mange af Galschiøts kendte
skulpturer, og skriftlig guide til disse kan afhentes i
Ridesalen i udstillingens åbningstider.
Åbent i Ridesalen alle dage (undt. mandag)
kl. 14.-17. søndag kl. 11.-17. – Bemærk på
Kulturnatten fredag den 1. september åbent til kl. 22.
Sidste udstillingsdag er søndag den 10. september.

17-18

I sæsonen 2017-18 byder 
Kolding Teaterforening på et 
righoldigt og alsidigt program. 
Du kan opleve skuespil, 
danseteater, opera, ballet, 
stand up og spændende og 
morsomme 
familieforestillinger. 
Få tilsendt sæsonbrochuren på 
teaterforening@comwell.com 
eller kig ind på 
koldingteaterforening.dk, 
der kan du læse mere om de 
oplevelser der venter dig.
Vi glæder os til at høre fra dig.

Teater-
oplevelser 
i Kolding

... MEGET MERE END ET TRIATLONSTÆVNE
I INTERNATIONAL SÆRKLASSE.

Stævnet foregår I Fredericia Midtby for at give
både deltagere og tilskuere en helt unik oplevelse,
når der bl.a. bliver dystet i DM i TRI og
De Nordiske Mesterskaber.

Kanalerne i Kanalbyen ved Lillebælt kommer til at
summe af liv og skumsprøjt fra de kæmpende
atleter, inden de indtager midtbyens gader på
cykler og i løbesko.

Så sæt kryds i kalenderen den første weekend i
September og deltag i et af de mange stævner for
elite, børn og motionister, eller vær med til at gøre
Fredericia City Triatlon til en fest!

Læs mere om stævnet, tilmelding m.v. på
www.fredericiacitytriathlon.dk

Fredericia City Triathlon er en del af Trekantområdets Festuge,
der byder på masser af oplevelser for byens besøgende.
Se hele programmet på www.trekantfest.dk.

FREDERICIA CITY TRIATHLON....
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BORGER-
KØKKEN

30. AUGUST - 1. SEPTEMBER, KL. 17.30

ÅRETS TEMA:DOROTHEA - KOLDINGS DRONNING
Vidste du, at Dronningen boede på Koldinghus fra 1540 til 1570? Vidste du, at

Dorothea oprettede det første fasaneri i Danmark på Koldinghus? Og vidste du,
at Dorothea tog initiativ til at bygge Slotsmøllen, Latinskolen, Hospitalet,

Jomfruskolen og den store slotshave neden for slottet?

Borgerkøkkenet er en fælles oplevelse, der gennem et autentisk måltid af
lokale råvarer med rødder i renæssancen, musik, gøgl, humor og gode fortællinger

formidler historien om Koldings Dronning – Dorothea.

PRIS
Voksne: 160 kr.
Børn u/10 år: 100 kr.

Priserne er inklusiv
hovedret og under-
holdning. Dessert og
drikkevarer kan tilkøbes.

DATOER

Onsdag 30. august

Torsdag 31. august

Fredag 1. september

Alle dage: kl. 17.30-20.30

Borgerkøkken 2017 er støttet af TREKANTOMRÅDETS FESTUGE

KØB BILLET PÅ WWW.KOLDINGHUS.DK

MADEN LEVERES AF MADKÆLDEREN
OG SERVERES INDE PÅ SLOTTET.
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MIDDELFART/FREDERICIA

Bridgewalking Lillebælt kan invi-
tere gæster til at nyde solopgan-
gen fra toppen af Lillebæltsbroen 
en enkelt dag i festugen. Det har 
Fyns Politi givet tilladelse til.
- Vi havde nogle gode argumen-
ter, og dem lyttede de til. Vi må 
ellers tidligst sende nogen op 
klokken 10, siger Lone Skjoldaa, 
chef, Bridgewalking Lillebælt.
Den tidlige tur på broen pas-
ser også godt til festugens tema 
"Overgange".
- Broen er jo i sig selv en over-
gang mellem Fyn og Jylland, 
og solopgangen er en overgang 

mellem nat og dag, siger Lone 
Skjoldaa.
Hun regner med, at de kan sende 
fem hold op for at se solen stå 
op. Der bliver plads til 20 perso-
ner på hver af de fem hold, som 
sendes op på broen den dag.
- Så det er kun 100 mennesker, 
der får denne eksklusive mulig-
hed, understreger hun.
Turen bliver skræddersyet til 
denne dag, og alle de gode histo-
rier, som guiderne ellers under-
holder med, må vige for naturens 
kunstværk.
- Vi skal hurtigt over på østsiden, 
og så bliver der måske tid til et 

Brogang med 
solopgang
En tur med Bridgewalking Lillebælt er i sig selv en 
imponerende oplevelse. Nu får man så lige en sol-
opgang med på en eksklusiv tur den 1. september.

I forbindelse med Trekantområdets Festuge arrangerer Bridgewaling Middel-
fart en Bridgewalking Special i solopgang. Arkivfoto: Mads Hansen

Bevægelse 
og mad

Bridgewalking

Sted: Bridgewalking, 
Galsklintvej 4, 
5500 Middelfart.

Tid: den 1. september 
2017, klokken 6 til 8.

Pris: 279 kroner for voksne 
og 209 kroner for børn.

par historier på hjemvejen, siger 
Lone Skjoldaa.

En lille overraskelse
Bridgewalking Lillebælt har ikke 
tidligere været en del af festugen.
- Nej, det er noget nyt, men som 
en af de største attraktioner i 
Trekantområdet regner vi med, 
at vi fremover er med, siger Lone 
Skjoldaa.
Den første tur er klokken 6, og 
det er som bekendt ikke sundt at 
motionere på tom mave.
- Man kunne godt forestille sig, at 
vi fi nder på en lille overraskelse til 
gæsterne, der er stået så tidligt 
op, lover Lone Skjoldaa.

Rekord og fl ere guider
Hvis man ikke er morgenmen-
neske, er der selvfølgelig mulig-
hed for at tage en tur på broen 
efter solopgang. Det er der rigtig 
mange, der har gjort siden åbnin-
gen i maj 2015.
- Det går forrygende. Vi har haft 
89.000 mennesker oppe på 
broen, og vi regner med at runde 
de 100.000 gæster i år, siger 
Lone Skjoldaa.
Derfor er Bridgewalking Lillebælt 

også ved at uddanne fl ere guider 
til de mange gæster.
- Vi er ved at uddanne 11 guider 
mere, end de 30 guider vi alle-
rede har. Nogen er studerende, 
mens andre har det som et fast 
arbejde med mange ture. Vi har 
selvfølgelig et loft på, hvor mange 
ture man må have på en dag, 
for gæsterne skal have en god 
oplevelse og en veloplagt guide 
på alle turene, understreger Lone 
Skjoldaa, chef hos Bridgewalking 
Lillebælt.

Torben Svane Christensen svanetekst@mail.dk

B&OFLADSKÆRME - 15 STK
UDSTILLINGSMODELLER
LETTERE BRUGTE

FLADSKÆRME - 11 STK.
UDSTILLINGSMODELLER
SAMT LETTERE BRUGTE
EFTERSET - TIPTOP STAND

12 mdr.
garanti

Alle tvkan leveresi DK

B&O
BEOVISION 11 - 46’’/55’’
Demo, Smart TV, nyeste model med
internet radio, spotify deezer m.m.
Excl. gulvstander eller vægbeslag

46” Nypris kr. 49.995,-

Nu kun kr. 27.995,-
55” Nypris kr. 62.995,-

Nu kun kr. 37.995,-

BEOVISION 10 - 32”/46”
Full - HD, digital TV/ Radio, HDMI,
Excl. gulvstander eller vægbeslag

32” Nypris kr. 36.000,-

Nu kun kr. 15.995,-
46” Nypris kr. 64.000,-

Nu kun kr. 21.995,-

BEOVISION 7
32”/40”
I alt 6 stk. Digitale TV/ Radio
med indbygget DVD/ CD - afspiller,
full - HD, HDMI, incl. højtaler,
gulvstand eller vægbeslag
32” Nypris kr. 70.000,-

Nu kun FRA kr. 12.995,-
40” Nypris kr. 95.000,-

Nu kun FRA kr. 15.995,-

BEOVISION 6
22”/26”
Digital TV, HDMI,
Excl. gulvstand eller vægbeslag

22” Nypris kr. 28.995,-

Nu kun kr. 5.995,-
26” Nypris kr. 35.995,-

Nu kun kr. 9.995,-

Alt nyere B&O haves - Ring for aftale: 40 37 26 98
Træffes også i weekenden.

Se meget mere på www.b-o-specialisten.dk

Spar o
p til

70%

B&O SPECIALISTEN
FREDERICIA

Over 40
dinosaurer
i naturlig
størrelse

3 vilde OPLEVELSER i en billet

Nyhed: Edderkopaber

Løveparkvej 3, Givskud · DK-7323 Give
www.givskudzoo.dk · + 45 75 73 02 22

Tag bilen med ind eller
parker GRATIS udenfor.

ÅRSKORTmed fordele og rabatter
Få årskort og fri adgang i GIVSKUD ZOO

+ et besøg i 4 andre zoos bl.a. i Odense og Ålborg
+ rabat til LEGOLAND® og Djurs Sommerland
+ meget, meget mere. Køb på givskudzoo.dk

Normalpriser
Entré barn 0-2 år GRATIS - barn 3-11 år: 110,- Entré voksen: 200,-

Køb billet på givskudzoo.dk og spar 10,- pr. person.

ZOO, SAFARI
& DINOSAURER

Flere dyreunger
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Borgerkøkkenet er en 
kombination af gode mål-
tider, musik, humor og 
fortællinger om Dronning 
Dorothea. Maden er sam-
mensat af lokalt dyrkede 
produkter og lavet af re-
staurant Madkælderen. 

KOLDING

En udklædt Lisbeth Weitemeyer, der 
er dramaturg og guide på Kolding-
hus, vil sammen med andre udklæd-
te aktører guide gæsterne igennem 
aftenen, der sætter fokus på Dron-
ning Dorothea.
- Dronningen bliver spillet af Yvonne 

Andersen, og vi får også besøg 
af Christian 3., der bliver spillet af 
David Hougaard. Derudover er der 
medspillere i rollerne som lystne 
kvinder, der fl irter med mændene 
under middagen, fortæller Lisbeth 
Weitemeyer.
Dronningen havde fast bopæl på 
Koldinghus fra 1540 til 1570 og er 
den kongelige person, der har boet 
længst tid på slottet.
- Dorothea var en viljestærk dron-
ning. Hun skildres af samtiden som 
majestætisk og stolt, i besiddelse 
af stor politisk kløgt og hun havde 
en, for sin tid, en speciel interesse 
for jagt, heste og hunde. Hun havde 
også et stort socialt engagement 
over for de fattige i byen, siger Lis-
beth Weitemeyer.

Mad og historier: 
om dronning Dorothea 
på Koldinghus

Til Borgerkøkkenet på Koldinghus kan gæsterne høre om dronning Dorotheas 
oprettelse af Danmarks første fasangård i Kolding, om Slotsmøllen, Latinskolen, 
Hospitalet, Jomfruskolen og Slotshaven neden for slottet. Foto: Rex Andersen

Igen i år får Haderslev by besøg af 
30 boder fra 10 forskellige lande, når 
byens butikker arrangerer Interna-
tionalt Marked. Her kan opleves 
markedsstemning, som man kender 
det sydfra, når det meste af Europas 
gastronomi er repræsenteret. Der 
vil være traditionelle varer til salg fra 
blandt andet Holland, Frankrig, Italien 
og Polen.
Internationalt Marked er at fi nde i 
Haderslev Gågade fra tirsdag den 29. 
august til lørdag den 2. september. 
Åbningstid tirsdag til torsdag kl. 10-
18, fredag kl. 10-22 (Open By Night) 
og lørdag 10-14.

Torben Svane Christensen svanetekst@mail.dk

Gastronomi fra hele 
Europa

Internationalt Marked i Haderslev. 
Arkivfoto: Soffi  Chanchira Larsen

Bevægelse 
og mad

Skueretter og krydret vin
Der er ikke fastlagt en menu til 
dette års Borgerkøkken endnu, 
men det skal være så autentisk 
som muligt med retter, der kun er 
til skue.
- De spiste meget grøntsager fra 
den lokale have. Løg, porrer og 
mange slags kål. Importerede ci-
trusfrugter og mange krydderier var 
tegn på velstand, og man krydrede 
også vinen, det var der prestige i, 
siger Lisbeth Weitemeyer. Under 
maden underholder Trotto fra Aar-
hus, der kommer og spiller mid-
delaldermusik på datidens instru-
menter og laver løjer og spas ind i 
mellem numrene.

Et populært køkken
Borgerkøkkenet plejer at være et 
tilløbsstykke, og Lisbeth Weiteme-
yer fortæller, at der sidste år var 
130 mennesker inde at spise og 
høre historier, og dermed var der 
stort set udsolgt i de tre dage, hvor 
Koldinghus bød folk indenfor til 
borgerkøkken.
- Vi oplever, at Koldings borgere 
kommer igen, og at de tager deres 
venner og familie med fra andre dele 
af landet, siger Lisbeth Weitemeyer.

Torben Svane Christensen svanetekst@mail.dk

På Fredericia Havn er der mulighed 
for at prøve sine færdigheder af 
som kanalsvømmer. Frederiks Kanal 
er åben for Open Water-svømning 
som et led i etableringen af det nye 
kanalmiljø. Eventet foregår i Kanal-
byen torsdag 31. august 2017 kl. 17-
18.30. Løbet arrangeres af Fredericia 
Kajakklub og er gratis at deltage i.

Torben Svane Christensen svanetekst@mail.dk

Bliv kanalsvømmer

Open Water i Fredericia. 
Arkivfoto: Torben Glyum

FREDERICIA

HADERSLEV

borgerkøkkenet

Sted: Museet på Kolding-
hus.

Dato: den 30., 31. august 
og 1. september klokken 
17.30.

Pris: voksne 160 kroner 
og børn under 10 år 100 
kroner.

BOOK EN GUIDET TUR og hør mere om Fredericias
dramatiske historie. Hør f.eks. om byens grundlæggelse,
religionsfriheden og voldens betydning.

Du kan også booke en af vores sammensatte dagsture
i Lillebælt-området. Sammen med vores professionelle
guider finder vi et program efter jeres ønsker.
www.visitlillebaelt.dk

til årets familieud�ugt, foreningstur
eller virksomhedsevent?

MANGLER I EN GOD IDÉ

HØR MERE hos
VisitLillebælt
i Fredericia på
tlf. 7211 3512
eller send en mail til
turisme@fredericia.dk

Tlf.: 74 52 38 00

NYHED
Salg af oste fra
Elmegården.

Se også vores nye
efterårstapas
www.lenes.info

KOLDING
KUNSTFORENING

Det gamle Borgerhus,
Helligkorsgade 18,
6000 Kolding

Tirsdag-fredag kl. 13-17
Lørdag-søndag kl. 11-15
Fri entré

Kulturnatten: kl. 13-22

MILENA BONIFACINI · OVERGANGE
19. aUGUST - 10. SEpTEmbER 2017

Rugårdsvej 51 - 5463 Harndrup -Tlf. 64 88 11 90
e-mail: humlemagasinet@mail.dk - www.humlemagasinet.dk

Humlemagasinet og Sigfred Pedersen Museets Fond

Historisk udstilling: ”De Dansk-Vestindiske Øer”
Historisk udstilling: ”De Dansk-Vestindiske Øer”
i anledning af overdragelsen til USA den 31. marts 1917 efter næsten 250 år
i dansk besiddelse. Udstillingen fortæller om:
• Plantageejerne med produktion af sukker og rom
• Handelskompagnierne der sejler varer til Europa med stor fortjeneste men
også med store risici

• Trekanthandlen med våben til Afrika, slaver til Amerika og varer til Europa
• Slavetransporter og slaveri under usle forhold og strenge straffe
• Administrationen af øerne af handelskompagnierne og senere den danske stat
Historien beskrives gennem billeder, genstande fra perioden, postkort, geogra�ske kort, tegninger, malerier med mere
og gennemføres med støtte fra Folketinget.
Café i de private stuer for havens og museernes gæster. Der serveres kaffe/the og den berømte Prinsesse Marie lagkage..

Åbent til og med 8. oktober 2017 - Mandag lukket - Tirs- til fredag 11-17 - Lør-, søn- og helligdage 12-17 Generalen
Prinsessegade 61 - 7000 Fredericia

LIVEMUSIK

Lørdag 14 Oktober

Entré160,- incl gebyr

Køb billet allerede nu på www.billetten.dk

Fredag 1 September

Come Closer

Don’t You Worry
Watching YouEntré 70,-

OPLEVVERDENSBEDSTEU2KOPIDIEHERREN
Se konkurrencer

på vores facebookside
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Bevægelse 
og mad

MIDDELFART

Der står fi sk og vildt på menuen, når 
kokken Nikolaj Kirk for en kort stund 
laver et gadekøkken til Festlig Fredag 
i Middelfart. For råvarerne til de retter, 
han vil fremtrylle, er sponsoreret af 
Hindsgavl Dyrehave, Indslev Bryggeri, 
Strib Fisk og Kvickly i Middelfart.
Den kendte tv-kok har tidligere udtalt 
følgende om det at lave og spise 
mad udenfor:

- Det mest fl abede, jeg overhovedet 
ved, er egentlig at spise udenfor. 
Selve dette at sidde i den friske luft 
bringer måltidet videre op mod him-
len, end selv det mest ekstravagante 
restaurantkøkken formår. Når køk-
kenet rykker ud, og duftene spreder 
sig, virker det hele mere rigtigt.

Asien som forbillede
Nikolaj Kirk mener, at gadekøkkenet 

Nikolaj Kirk 
kokkererer 
i gadekøkken
Smag på lokale råvarer, når tv-kokken, Nikolaj Kirk, la-
ver mad i sit gadekøkken på Nytorv i Middelfart. Føde-
varerne bliver leveret af lokale fødevareproducenter.

Kokken Nikolaj Kirk omdanner Nytorv i Middelfart til et gadekøkken i festugen.
Foto: Scanpix/ Sofi e Mathiassen

skal være friskt, sprødt og krydret 
ligesom i Asien, hvor der er masser 
af små vogne, hvorfra der laves mad 
til de forbipasserende.
Nikolaj Kirk blev landskendt, da han 
i 2000 medvirkede i børneprogram-
met Mad i kassen og i kraft af, at 
han fra 1996 til 2008 var fast kok i 
Go' morgen Danmark. I 2010 vendte 
han tilbage til fjernsynsskærmen på 
DR2, hvor han og kollegaen Jørgen 
Skouboe fra DR2-programmet Fri-
landshaven siden har været værter 
for Nak & Æd. Siden 2007 har han 
drevet rådgivningsvirksomheden 
Kirk+Maarbjerg sammen med Mikkel 
Maarbjerg samt køkkenudstyrsvirk-
somheden Endeavour.

Torben Svane Christensen svanetekst@mail.dk
Vejle Lystbådehavn tyvstarter 
Trekantområdets Festuge 2017 
med arrangementet Vild med 
Vand. Her samles man om en hel 
dag med aktiviteter på, ved og i 
vandet. Vild med Vand byder på 
fl ydende skulpturer og sports-
lige vandaktiviteter ved de lokale 
foreninger til bådture på fjorden, 
udstilling af veteranbiler og kunst-
workshop.
Når sulten melder sig, kan den 
stilles i en af de mange madboder 
på Streetfood-pladsen. For de 
designinteresserede vil der være 
rig lejlighed til at shoppe unikava-

rer på Upcomers Designmarked. 
Den maritime stemning bakkes op 
af skonnerter i havnen og et stort 
sailor-kor, ligesom der vil være 
internationalt gadeteater, trylleri 
samt musik for store og små med 
blandt andet Kristian fra Rama-
sjang, HipSomHap, Mysteriet og 
Thomas Buttenschøn.
Arrangementet er gratis og foregår 
på Vejle Lystbådehavn søndag 
den 20. august fra klokken 10-17.
Se hele programmet på 
www.vildmedvand.vejle.dk

Torben Svane Christensen svanetekst@mail.dk

Ramasjang i lystbådehavnen

Vild med Vand i Vejle byder på masser af vandaktiviteter. Arkivfoto: Michael 
Svenningsen

VEJLE

I Grindsted arrangeres Bike and Run 
Stafetten, hvor alle motionsglade kan 
deltage. Uanset om man er nybegyn-
der eller rutineret motionist inden for 
løb eller cykling kan man være med til 
dette motionsarrangement. Man skal 
stille med et hold på mindst 3 per-
soner og helst 5. Pris: 545 kroner pr. 
hold. Kan fl ere hold samles, er hvert 
5. hold gratis, når de tilmeldes på én 
gang. Bike and Run Stafetten sættes i 
gang fra Torvet i Grindsted 31. august 
klokken 17. Arrangør er Grindsted 
familie og fi rmaidræt.

Torben Svane Christensen svanetekst@mail.dk

Danmarks sjoveste stafet

Arkivfoto: Johnny Anthon Wichmann

BILLUND

Gadekøkken med 
Nikolaj Kirk

Sted: Nytorv i Middelfart.

Tid: den 1. september 
2017, klokken 18 til 19.

Pris: gratis.

Har jeres teenager
også brug for
mere plads?

Når ungerne bliver til
teenagere opstår der
et helt naturligt behov
for mere plads – og
måske et ekstra ba-
deværelse. Gør noget
ved det. Kom ind i Fyn-
ske Bank.

Vi hjælper jer med at �nde pengene
I Fynske Bank tilbyder vi jer et Rundt–
Om–Dig Økonomioverblik. Det er gra-
tis og uforpligtende, og I behøver ikke
være kunder for at få det. I fællesskab
gennemgår vi jeres økonomi, og I får
et helt konkret forslag til, hvordan I kan
�nansiere jeres drømme. Gå ind på vo-
res hjemmeside, og giv os jeres navn
og nummer, så kontakter vi jer.

Start nu på www.fynskebank.dk

SPAR 00,-

LOGO

LOGO

PRODUKT

00095____________
SPAR 000,-

000,-
SPAR

Festligt tilbud

Slow
ca. 75 o
Skånso
ces så j
ved opb
150wa
Normal

Kolding
Tlf. 88 77 02 30

Fredericia
Tlf. 75 93 39 39

Middelfart
Tlf.. 64 41 50 00

wjuice�
omdrejninger pr. min.
om udtrækningspro-
uicen ikke skiller
bevaring på køl.
att.
lpris 1.699,-

Nu
69995
Spar999,05

BRUNCH BUFFET!

PRIS PR. PERSON

189KR
BØRN UNDER 10 ÅR HALV PRIS

MAX 2 TIMER

MEXICANSKE BUFFET!

PRIS PR. PERSON

189KR
BØRN UNDER 10 ÅR HALV PRIS

MAX 2 TIMER

CAFÉ RAZZ MIDDELFART
Havnegade 40, 5500 Middelfart

CAFÉ RAZZ KOLDING
Låsbybanke 4, 6000 Kolding

Telefon: 64 41 16 16
Hjemmeside: www.caferazz.dk
E-mail: cafe@caferazz.dk
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- Hvordan vil du beskrive Trekantområdets 
Festuge?
- Det er et fantastisk initiativ, at så mange kom-
muner har slået sig sammen om at skabe noget 
fælles. Det, der kendetegner og gør festugen 
interessant, er, at det er alle mulige individuelle 
- både små og store - grupperinger, som har sta-
blet arrangementer på benene i samme tidsrum. 
Det er ret fedt.

- Hvilken betydning har festugen for kulturlivet 
i Trekantområdet?
- Jeg kan fortælle om, hvilken betydning Tre-
kantområdets Festuge har for Jelling. Her er vi 
ret stolte over vores egen Mytologisk Art Festi-
val, som nu er blevet en del af festugen. På den 
måde kan jeg godt lide, at alle de små ting spiller 
sammen og bliver noget større i forbindelse med 
Trekantområdets Festuge. For eksempel fi nder 
et arrangement som Mytologisk Art Festival sted 
uanset hvad, men at den bliver sat i en større, 
kulturel kontekst i forbindelse med festugen, 
bringer den op på et højere niveau, som skaber 
et øget fokus fra folk og trekanitter for at komme 
ud og opleve festugens arrangementer.

- Hvorfor er det vigtigt, at festivalen bliver sat i 
en større kulturel kontekst?
- For det første hjælper det på markedsføringen. 
For det andet giver det ekstra pondus til vores 
arrangementer, at de indgår i noget større. Det 

håber vi også, at besøgstallene kommer til at 
genspejle.

- Planlægger du at tage til nogle af festugens 
arrangementer?
- Ja, blandt andet til ferniseringen for udstillingen 
af kunstværker, der bliver vist i forbindelse med 
Mytologisk Art Festival. Det er en udstilling på 
Kongernes Jelling, som spiller rigtigt godt ind i 
festugens overordnede tema ”Overgange”. Vær-
kerne i vores udstilling drejer sig for eksempel om 
overgangen mellem liv og død og overgangen fra 
hedenskab til kristendom. Derudover glæder jeg 
mig til at tage til havnen i Vejle for at se kunstud-
stillingen "Floating Art".

- Hvad vil du anbefale festuge-deltagere at 
opleve?
- Det er ingen tvivl om, at jeg vil anbefale alle i 
Trekantområdet at tage en tur til Jelling. For det 
første kan man tage del i de normale kulturtilbud, 
men til Mytologisk Art Festival sker der en hulens 
masse ting inden for det ret lille geografi ske 
område, som Jelling er – både inden for musik, 
kunst og design. Mytologisk Art Festival er en 
relativ ny festival, som er vokset for hvert år. Det 
er en festival, hvor der både bliver bragt nyt og 
gammelt i spil.

Mette Pørtner Jensen mepje@fynskemedier.dk

Museumsinspektør og formidler ved Nationalmuseet Kongernes Jelling, Adam Bak, om Trekantområdets Festuge:

Pondus til Trekant-
områdets kultur

Adam Bak er museums-
inspektør og formidler 
for Kongernes Jelling, 

som er et oplevelsescen-
ter, der ligger midt i det 

historiske monument-
område omkring Jelling 

Kirke. Kongernes Jelling 
formidler vikingetiden og 
fører den besøgende på 
en digital sanserejse fra 

vikingetiden til Danmarks 
overgang til kristendom-

men. Foto: Benny F. 
Nielsen

Trekantområdets Festuge er i 
stand til at samle kulturoplevelser 
under én paraply.

FREDAG DEN 25. AUGUST
14.00-22.00 Campus Festival. MAGION - Campustorvet, Grindsted
14.00-22.00 Internationale Børnekulturdage. Farverig festival med fokus på leg, læring, kreativitet, 
på mødet mellem forskellige kulturer. Billund Centret, Billund 
14.00-22.00 Gadeklaver. Kom og spil og dans. Billund Centret.
13:00 - 16:00 Making Waves. Workshop. Billund centret.

LØRDAG DEN 26. AUGUST
10.00-22.00  Internationale Børnekulturdage. Farverig festival med fokus på leg, læring, kreativitet, 
på mødet mellem forskellige kulturer. Billund Centret.
10:30-13:00 Tryk din By. Grafikworkshop for alle. Billund Centret

SØNDAG DEN 27. AUGUST
10.00-14.00 Internationale Børnekulturdage. Farverig festival med fokus på leg, læring, kreativitet, 
på mødet mellem forskellige kulturer. Billund Centret.
10.00-14.00 Just Add Water. Original gadekunst, der kun er synlig, når det bliver vådt. Billund Centret.

MANDAG DEN 28. AUGUST
10.00 Historisk skattejagt i Grindsted by. MAGION Biblioteket. Grindsted
17.00-18. 00  Fællessang fra Højskolesangbogen. Festteltet, Nørretorv, Grindsted
19.00-23.00 Drive-in Bio - US Classic Event. Billund Anlæg, Lærkevej 21, Billund

TIRSDAG DEN 29. AUGUST
19:00 Sangaften - sange til livets overgange. Billund Kirke.
18.00-21.00 Koncert med Big Apple Bigband & Anders Blichfeldt. Billund Anlæg.

ONSDAG DEN 30. AUGUST
09.30 Asfalt bal for skoler og institutioner - koncert for børn.Festteltet, Nørretorv, Grindsted.
16.00 Carsten Dahl kunstudstilling. Billund Centret.
19. 00 Carsten Dahl Solo Piano koncert. Billund Kirke.
19.30 Koncert med Mike Tramp. Festteltet, Nørretorv, Grindsted

TORSDAG DEN 31. AUGUST
17.00  Bike’n’Run stafetten. Festteltet, Nørretorv, Grindsted

FREDAG DEN 1. SEPTEMBER
17.30 Koncert med Horsens Politiorkester i Grindsted by. Festteltet, Nørretorv, Grindsted

LØRDAG DEN 2. SEPTEMBER
17:30 Koncert med Horsens Politiorkester i Grindsted by. Festteltet, Nørretorv, Grindsted
14.00-23.00 Bands In Progress Festival - med upcoming bands. Festteltet, Nørretorv, Grindsted
09.30-10.45 Festgudstjeneste i Grindsted Kirke. Grindsted Kirke
11.30-13.30  Frokostjazz - Happy Birthday Ella. Festteltet, Nørretorv, Grindsted

Ovenstående program er et uddrag af det fulde program

SE HELE PROGRAMMET PÅ WWW.TREKANTFEST.DK

Program 
billund KOMMUNE

Fri entré med mindre andet er nævnt. Forbehold for trykfejl og programændringer.

Blankegaardvænget 4,
Roerslev, 5466 Asperup

Tlf. 6448 1473
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ONSDAG D. 23. AUGUST
09.00-10.30 og 09.15-09.45 Gøglerbussen gøgler. 
Gøgler-Jon gøgler ved bussen. Arnum forsamlingshus
11.00-12.00 og 11.15-11.45 Gøglerbussen gøgler. 
Gøgler-Jon gøgler ved bussen. Parkeringspladsen foran Gram Brugs
14.00-15.30 og 14.15-14.45 Gøglerbussen gøgler. 
Gøgler-Jon gøgler ved bussen. Lakolk på Rømø

TORSDAG D. 24. AUGUST
09.30-11.00 og 09.45-10.45 Gøglerbussen gøgler. 
Gøgler-Jon gøgler ved bussen. Gravene i Haderslev
18.00 Gøglerbussen deltager i Høtte-optoget. Vojens

FREDAG D. 25. AUGUST
09.30-11.00 Gøglerbussen gøgler. Gravene i Haderslev
10.00-10.00 (24 timer)  24 timers kulturfestival med musik, lys og meget andet ved bunkeren. 
Bunkeren ved Årøsund
10.30-11.00 Koncert med Trio Col Basso ved Gøglerbussen. Gravene i Haderslev
15.00-21.00 Svævebanen er åben. Siloen på Havnen
18.00-03.00 Vojens Høtte. Vojens
18.00 Jazz med Benjamin Koppel/Martin Schack. Gram Slot

LØRDAG D. 26. AUGUST
09.00-03.00 Vojens Høtte. Vojens
10.00-13.00 Makey-Makey. Haderslev Bibliotek
12.00-21.00 Svævebanen er åben. Siloen på Havnen
13.00-16.00 Kunstudstilling: Regionalrundschau. Det Gamle Havnekontor
18.00 Jazz med Monika Z Tribute. Gram Slot
21.00 Jazz. Boldts Bar

SØNDAG D. 27. AUGUST
09.00-18.00 Vojens Høtte. Vojens
12.00-21.00 Svævebanen er åben. Siloen på Havnen
13.00-16.00 Kunstudstilling: regionalrundschau. Det Gamle Havnekontor
14.00-17.00 Skriv dit hjertebrev. Den Hollistiske Højskole, Stensbæk

MANDAG D. 28. AUGUST
10.00-16.00 Kunstudstilling Regionalrundschau. Haderslev Rådhus
14.00-15.00 Byvandring. Mødested: Haderslev Domkirke
15.00-21.00 Svævebanen er åben. Siloen på havnen
16.00-17.00 Foredrag: Manu Sareen. Haderslev Børnebibliotek
20.00 Jazz. Boldts Bar

TIRSDAG D. 29. AUGUST
10.00-16.00 Kunstudstilling: Regionalrundschau. Haderselv Rådhus
10.00-18.00 Internationalt marked. Gågaden i haderslev
14.00-17.00 Byvandring. Mødested: Haderslev Domkirke
15.00-21.00 Svævebanen er åben. Siloen på Havnen
20.00 Jazz. Boldts Bar

ONSDAG D. 30. AUSUST
10.00-16.00 Kunstudstilling: Regionalrundschau. Haderslev Rådhus
10.00-18.00 Internationalt marked. Gågaden i Haderslev
11.00-12.00 Byvandring. Mødested: Haderslev Domkirke
15.00-21.00 Svævebanen er åben. Siloen på havnen
15.30-18.00 Makey-makey. Haderslev Bibliotek

16.00-17.00 Foredrag: Arabisk Litteratur. Haderslev Bibliotek
19.00-21.00 Foredrag: Kvindemoden gennem tiderne. Bispen - Månen
19.00-21.30 Reformationsforedrag. Museum Sønderjylland, Haderslev
19.30-21.30 Omkring et flygel Sognehuset, Starup Kirke
20.00 Jazz. Boldts Bar

TORSDAG D. 31. AUGUST
10.00-16.00 Kunstudstilling: Regionalrundschau. Haderslev Rådhus
10.00-18.00 Internationalt marked. Gågaden i Haderslev
11.00-12.00 Byvandring. Mødested: Haderslev Domkirke
13.00-14.00 Byvandring. Mødested: Haderslev Domkirke
14.00-17.00 Tryk din by. Siloen på Havnen
15.00-21.00 Svævebanen er åben. Siloen på Havnen
18.00-22.00 Musik på Helene. Fjordbåden Helene
19.30-21.30 Foredrag på tysk: Drei Männer-eine Zeit. Deutsche Bückerei
20.00 Jazz. Boldts Bar

FREDAG D. 1. SEPTEMBER
10.00-13.00 Kunstudstilling: Regionalrundschau. Haderslev Rådhus
10.00-22.00 Internationalt marked. Gågaden i Haderslev
15.00-21.00 Svævebanen er åben. Siloen på havnen
15.30-18.00 Papdag. Haderslev Bibliotek
17.00-22.00 Open by night. Haderslev
19.00-20.00 Catwalk: Vores eventyrlige kjoler. Scenen på Gravene
20.00-23.00 River Jazz & Blues Band. Månen
20.00 Jazz. Boldts Bar

LØRDAG D. 2. SEPTEMBER
10.00-14.00 Internationalt marked. Gågaden i Haderslev
10.00-14.00 Lego-dag. Haderslev Bibliotek
12.00-21.00 Svævebanen er åben. Siloen på havnen
12.00-15.00 Hans Jørn Wolff alle Star Jazz Band. Ras på Torvet
12.00-21.00 Svævebanen er åben. Siloen på havnen
13.00-16.00 Kunstudstilling: Regionalrundschau. Det Gamle Havnekontor
16.00-18.00 Koncert: Hvad så, Luther?. Staruo Kirke
16.00-18.20 Jazzkoncert: Neanders. Månen
20.00-23.00 Jazzkoncert: Paul Harrison Band. Månen
20.00 Jazz. Boldts Bar

SØNDAG D. 3. SEPTEMBER
11.00-15.00 Cykeltur. Mødested: Starup Kirke
12.00-18.00 Svævebanen er åben. Siloen på havnen
13.00-16.00 Kunstudstilling: regionalrundschau. Det Gamle Havnekontor

Ovenstående program er et uddrag af det fulde program

SE HELE PROGRAMMET PÅ WWW.TREKANTFEST.DK

Program 
haderslev KOMMUNE Fri entré med mindre andet er nævnt. 

Forbehold for trykfejl og programændringer.

Fredericia byder på en festuge med overgange i en-
hver tænkelig form og betydning. Fra regnbuefarvede 
fodgængerovergange til fejring af 500-året for Refor-
mationen. Fra overgangskunst i gaderne til overgang i 
lydsystemerne i Tøjhuset.
I Fredericia kulminerer Festugen med Kulturnatten 
fredag d. 1. september. Hele bymidten er på den anden 
ende, og der er oplevelser og aktiviteter for alle aldre.

 HELE UGEN
M/S Bibiana. Udstillingsskib med workshops for børn. Gl. Havn
Udstilling: Jens Galschiøt. Skulpturer i Bülows Kaserne og byens gader 
Gadeklaveret. Kunst- og musikprojekt i Kanalbyen og bymidten
Fodgængerovergange. Et street art-projekt
PASSAGE: Kunstværk i pap og gaffatape, Herfordparken (tirsdag-søndag)
UNLINE. Installation i Kanalbyen (torsdag-søndag)
Dør om dør med Luthers teser. Installation på Rådhuspladsen. Torsdag-søndag

FREDAG D. 25. AUGUST
19.30 Let’s Do This Vol.1. Tunge toner i Det Bruunske Pakhus.
 

LØRDAG D. 26. AUGUST
10.30 Gadeteaterfestival: Gaden er vores. Gadeorkester fra Spanien. Rådhuspladsen
11.00-13.00 Luther på Volden. Tur-retur til Middelalderen: Oplevelser for alle sanser og aldre 
Volden
11.30+14.00 Gadeteaterfestival: Vi er én. Cirkus- og danseforestilling fra Brasilien. Rådhuspladsen
13.00 Gadeteaterfestival: ZUPER. Gakket gadeteater fra Frankrig. Rådhuspladsen
13.00-23.00 Madsby Rock 2017. Trekantområdets største havefest. MadsbyParken. Entré
15.00 Chengdu Culture Art Troop. Dans, musik og folklore fra Sichuan i Kina. Fredericia Teater
 

SØNDAG D. 27. AUGUST
13.00 Gadeteaterfestival: Bland dig udenom! Gadeteater fra Frankrig. Madsby Legepark.
15.00 Impro Søndag. LydPaletten får besøg af TakOrchestra. Ungdommens Hus
 

MANDAG D. 28. AUGUST
16.00 Jazz og gadeklaver/Ung jazz. Koncert i det åbne rum med Anders Rytter. Rådhuspladsen
 

TIRSDAG D. 29. AUGUST
15.30-18.00 Fredericia Teater i overgange. Eksklusiv tidsrejse med Madsbytoget
16.30 Havnedage i Kanalbyen. Pop-up byen har åbent
16.30 Beatles ReWritten. Koncert med elever fra Den Kreative Skole. Tøjhuset
18.00 Jazz i det sociale rum. Kvartet af konservatoriestuderende. Ungdommens Hus
 

ONSDAG D. 30 AUGUST
15.30 Reformation og Demokrati. Åben workshop i Byrådssalen
18.30 Mad og Meninger. Samtaler over god mad. Tøjhuset. Tilmelding nødvendig
 

TORSDAG D. 31. AUGUST
17.00 Kanalsvømning. Open water-svømning i Frederiks Kanal for alle. Aldersgrænse 15 år
17.00 Frihedsvandring. Byvandring i Fredericia med fortællere
19.00 ”Overgange”-historisk byvandring. Museerne i Fredericia
19.00 MTB City Race. Løbet fører rytterne igennem byens gader og butikker og over Volden
19.30 Musikalske overgange. Koncert med Snoghøjkoret og solist Christoffer Brodersen. Tøjhuset
21.00-23.00 Kopf Kino. Interaktiv kunstevent fra Berlin. Gothersgade/Rådhuspladsen

FREDAG D. 1. SEPTEMBER – FREDERICIA KULTURNAT 2017
06.00-08.00 Solopgangstur. Bridgewalking for de morgenfriske. Entré
10.00+11.00 Eventyrtoget. Kør med og lyt til et spændende eventyr. Start v. Gl. Havn. Tilmelding
12.00-16.00 Til evig hukommelse. Åbning af særudstilling på Bymuseet
14.00-24.00 Overgang i Tøjhuset. Fredericia Rock, lokale bands, lydfestival, lounge, scener ude 
og inde
15.00-21.00 Aktive Inspirerende Fællesskaber. Aftenskolerne popper op
15.00-22.00 1517 tur/retur. Oplevelsestelt i Riddergade
15.00-22.00 Sofaer til samtale. Gadesofaer med samtaler om stort og småt
15.30-18.00 Fredericia Teater i overgange. Eksklusiv tidsrejse til fods. Tilmelding
15.40 Litterær sejlads med Thøger Jensen. Fredericia-Middelfart t/r med forfatter og musik. Entré
16.00 Talentjagten. Årets sportstalent og årets Kulturtalent. J.B. Nielsens Plads
16.00-19.00 Street art for børn. Tape art workshop - kom og vær med. Gothersgade syd
16.00-20.00  Tryk din by. Grafikstationen-workshop for alle. Rådhuspladsen
16.00-20.00 Små broer-lav dit eget selvportræt. Workshop med Mette Hind. Rådhuspladsen
16.00-21.00 Depotgården. Arbejdende værksteder. Ryes Plads
16.00-21.00 Legetøjsbyttemarked. Det Grønne Rum og Red Barnet. Danmarksgade
16.00-21.00 Tøjbyttemarked. Forny din garderobe ganske gratis. Det Bruunske Pakhus
16.00-21.00 PosePoesi. Lav dit eget kæmpedigt. Rådhuspladsen
16.00-21.00 Jens Galschiøt i det offentlige rum. Kunstforeningen fortæller og guider. 
Rådhuspladsen
16.00-22.00 Luther Take Away. Lokalbrygget øl og madbod. Danmarksgade
16.00-22.00 Galleri39: Åbent Hus. 15 kunstnere udstiller. Prinsessegade
16.00-22.00 Food Court i Kanalbyen. Lækre burgere og gourmet street food.
16.00+17.00 Anna Stub Thygesen & Johannes Ravn Johansen. Jazz, kultur og farver for alle. 
Rådhuspladsen
16.30 Trylleshow med Mads Fencker fra Danmark har talent. J.B. Nielsens Plads
16.30+17.30 Team Work: Koncert med Fredericia Percussion. Rådhuspladsen
17.00 Litterær Baggårdsvandring. 5 forfattere i 5 baggårde. Start ved Biblioteket. Tilmelding
18.00 CHINAH. Årets hovednavn på J.B. Nielsens Plads
18.00-20.00 dance’O’matic. Interaktiv danseautomat m. professionelle dansere. Rådhuspladsen
18.00-21.00 Overgange-en kulturhistorisk quiz v/Museerne i Fredericia. Rådhuspladsen
18.50 Litterær sejlads med Jens Blendstrup. Fredericia-Middelfart t/r med forfatter og musik. Entré
19.00+20.30 Turen går til Kanalbyen. Guidet tur med MadsbyToget. Tilmelding
20.00 De 3 Kgl. Tenorer (+sopran). Selv operahadere vil elske dem. J.B. Nielsens Plads
21.00 H.C. Andersen i nye klæder. Skyggeballet v/Ingrid Kristensens Dansekompagni. Tøjhuset
21.30 Fisk på land. Optog igennem byen med lysende fisk. Gothersgade
22.00 Festfyrværkeri. En festlig afslutning på Kulturnatten. Kanalbyen

 

LØRDAG D. 2. SEPTEMBER
10.00+11.00 Børnekoncert med Frank M. Musik for de mindste. Fredericia Bibliotek. Entré
10.00+12.00 Der var en gang en overgang. Dukketeater for børn fra 6 år. Det Bruunske Pakhus. 
Tilmelding
11.00-16.00 Tøjbyttemarked. Forny din garderobe ganske gratis. Det Bruunske Pakhus
11.00-18.00 Fredericia City Triatlon. DM i flere discipliner. Start og mål v/Kanalbyen.
13.00 Jazz & Juice. Benjamin Koppel spiller på Café MUMS
15.00 Børnejazz, balloner og ballade. Jesper Bauder og Thomas Boa Barlund. C-Byen
17.00 Al Agami & The Supreme Court. Hip hop med crossover til jazz. C-Byen
 

SØNDAG D. 3. SEPTEMBER
10.00-17.00 Fredericia City Triatlon. Mix relay og NM, olympisk distance. Start og mål v/Kanalbyen
11.00-16.00 Søndags-liv i C-byen. Bagagerumsmarked og åbent i pop-up byen
19.00 Aarhus Jazz Orchestra. Rosenhill/Rosen-koncert og videokunst. Tøjhuset. Entré

Ovenstående program er et uddrag af det fulde program

SE HELE PROGRAMMET FOR FESTUGE OG KULTURNAT I FREDERICIA PÅ TREKANTFEST.DK

Program 
fredericia KOMMUNE

Fri entré med mindre andet er nævnt. Forbehold for trykfejl og programændringer.
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MANDAG DEN 21. AUGUST
M/S Bibiana, den eventyrlige havn. GL. HAVN. Frem til 26. august

FREDAG DEN 25. AUGUST
19.00-02.00 Walkerfestival - Musikfestival lavet af unge og for 
unge. Ungdomshuset Walker

LØRDAG DEN 26. AUGUST 
15.00-02.00 Holm’s hot stompers. Holms Restaurant

SØNDAG DEN 27. AUGUST 
11.00-16.00 En sindssyg god søndag. Teglgårdsparken
11.00-15.00 Tryk din by. Grafikworkshop for alle. Teglgårdsparken

TIRSDAG DEN 29. AUGUST
19.00-22.00 Koncert med LUNAU&SUND. Pris: 100 kr. 
Kulturøen

ONSDAG DEN 30. AUGUST
17.30- 19.30  Familielæsekreds v. Kasper Hoff. Pris: 40 kr. 
Kulturøen
20.00 Koncert med Benjamin Koppel & Thomas Fonnesbæk 
Pris 100 kr. Lillebælt Værftet

TORSDAG DEN 31. AUGUST
19.00-22.00 Koncert med Hr. Jensens Jasskapel
Pris: 100 kr., Lillebælt Værftet

FREDAG DEN 1. SEPTEMBER – FESTLIG FREDAG
RÅDHUSET
15.30-17.00  Rundvisning
14.00-21.00  Vestfynske kunstnere 
15.00-20.00 Gå dig glad 
15.00-21.00 SOS Gambia 
15.00-21.00 Asperup strikkecafé 
15.00-21.00 Vestfyns Husflid 
15.30 Introduktion til ’Hvalens Hjerte’ 
16.00 Redesign med Vittard Villumsen 
16.00-16.45 Folkedans 
19.00-20.00 Tango 
19.00-20.00 Rundvisning 
19.00-21.00 Performancefestival 

BYRÅDSSALEN
17.30-18.00 Choir Please 
17.30-18.30  Talentelever 
18.00-18.30  Syrisk Børnekor 
18.30-19.30  Talentelever 
20.00-21.00 Harald Haugaard & Helene Blum m. band 

NYTORV
15.00-15.30  Åbningstale ved Borgmester Steen Dahlstrøm 
15.30-16.00 Koncert med Back II Nature 
16.15-16.45 Koncert med Aviya
17.00-17.30 Koncert med Noise Wanted 
17.30-18.00  Cykeltrial 

18.00-19.00 Nikolaj Kirk laver mad af lokale råvarer
18.00-19.15 Koncert med Benjamin Koppel & JR Bigband 
19.15 -19.50 Cykeltrial 
19.50-20.30 Koncert med The Night Paradise 
20.30-21.00 Gøgl & akrobatik 
20.30-22.30 Kopf kino – Kunstprojekt fra Berlin 
21.15-22.00 Koncert med Dúné 

KVICKLY TORVET
15.00-22.00 Madmarked 
15.00-20.00 Sushiskole for børn 
15.00-21.00 Mad & Leg 
15.00-21.00 Smag på verden 

KULTURØEN
14.00-19.00 Let’s Make LittleBits 
19.00-19.50 Gadeteater, Middelton 
16.00-19.00 Bogsalg 
18.00-18.30 Folkedans på KulturØpladsen 
Hele dagen kaffe & film v. Panorama og Oscars Kaffebar

GIMBELS GYDE
15.00-21.00  Loppemarked 
15.00-21.00 Design & kunsthåndværk 

MIDDELFART SPAREKASSE
14.00-19.30 Montmartre v. Vestfynske Kunstnere 
19.00-19.30 Folkedans på torvet 

ALGADE
17.00-18.00 Gadeteater, Happiness 
18.00-20.00 Koncert, En kort, en lang 

TORVET
16.00-16.40 Kalles Store Trommeshow 
17.00-17.40 Jazz med børnebanden 
18.00-18.30 Sang, drikkeviser og mandekor 
18.30-19.15 Zoolife 
16.00-18.45 QR-løb 
20.00-22.00 Koncerter ved Guldkronen 
17.00-21.00 Hestevognskørsel til CLAY 

MIDDELFART MUSEUM
11.00-21.00 Historier om Middelfart. Algade 8 
16.00-21.00 Åben udstilling. Henner Friisers Hus.  
16.00-21.00 Kulturvandring i den gamle bydel 

GL. HAVN
14.40-17.20 Litterær sejlads med Thøger Jensen - pris: 40 kr.
17.50-20.30 Litterær sejlads med Jens Blendstrup - pris: 40 kr.

MIDDELFART KIRKE
16.00-22.00 Åben kirke & rundvisning 
19.00-20.00 Koncert med Sound of Joy 
20.00-20.30 Folkedans 
21.00-22.00 Levende lys i kirken 
21.30-22.00 Orgelspil v. Niels Anker Weldingh
16.00-20.00 Huse & arkitektur. SFO-børn udstiller i Kirkehuset

LILLEBÆLT-VÆRFTET
19.00-22.00 Kabaret - pris: 100 kr.

CLAY KERAMIKMUSEUM 
16.00-21.00 Åbent hus & keramikmarked

BRIDGEWALKING
06.00-8.00 Se solen stå op over Lillebælt - pris: voksne/279 kr. 
børn/ 209 kr.

LØRDAG DEN 2. SEPTEMBER
10.00-14.00 Montmartre v. Vestfynske Kunstnere
13.00 Jazz à la Django. Holms Restaurant
20.00-23.00 Bal i Båring. Den rytmiske efterskole i Båring

Ovenstående program er et uddrag af det fulde program

SE HELE PROGRAMMET PÅ WWW.TREKANTFEST.DK

Program 
Middelfart KOMMUNE

Fri entré med mindre andet er nævnt. Forbehold for trykfejl og programændringer.
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17.00-17.40 Jazz med børnebanden 
18.00-18.30 Sang, drikkeviser og mandekor 
18.30-19.15 Zoolife 
16.00-18.45 QR-løb 
20.00-22.00 Koncerter ved Guldkronen 
17.00-21.00 Hestevognskørsel til CLAY 

SE HELE PROGRAMMET PÅ WWW.TREKANTFEST.DK

HVER DAG
16.00-22.00 Gadeklaver. Kunst- og musikprojekt. Biblioteksparken.

FREDAG DEN 25. AUGUST - KOLDING KULTURNAT 
Mest for børn (og voksne legebørn)
09.00-19.00 Gratis adgang i Nicolai for børn 
09.00-12.00  Børnenes kulturfest-Color sculpture by kids, Nicolai for børn 
09.00-21.30  Bliv kunstner for en dag!-med Erik Valter, Søterrassen 
13.00-15.30  Er demokratiet mit?, skoleevent i Nicolai gården 
16.00-20.00  Lav din egen Lego Mindstorm robot, bad¬ge eller tegning, Biblioteket 
16.00-19.00  Paddle boards med Slotssøbadet, Slotssø¬en/Søterrassen 
16.00  Skoleklasser konkurrerer om regnvandsløs¬ninger, Søndergade 
16.00-19.00  Troldemaling og troldehistorier, Biblioteket 
16.00-21.00  Flyv over voldgraven med Funky Monkey Park, Slotsbanken-Koldinghus 
16.00-22.00  Gå på Vandet med Funballz!, Bag Sinnerup/ Ved åen 
16.00  ”Sigurds Danmarkshistorie” med Sigurd Barrett, Nicolai Gården 
16:30  Åbning af det historiske værksted/Sigurd Barrett skriver autografer, Stadsarkivet 
17.00-19.00  Ild, røg og eksplosioner - kemishow for hele familien, Biblioteket 
17.00-19.00  Et spejl i fortiden - børnelounge, Stadsarkivet
Dans & opvisning
16.30  Dancezone, Vestertorv 
16.50  Aziza (mavedans), Vestertorv 
17.00-18.00  Chengdu Art Troop, Koldinghus 
17.15  Kom og Dans Kolding, Vestertorv 
17.40  Husted Dans, Vestertorv 
18.05  Dance Studie, Vestertorv 
18.30  Elin og Børge Jensen DANS, Vestertorv 
18.55  Munkevængets Linedance, Vestertorv 
19.00-20.00  Chengdu Art Troop, Koldinghus 
19.00-20.00  DanceOmatic, kunst på gadeplan (DK/Tai¬wan), Tombolapladsen 
19.15  Kom og Dans Kolding, Vestertorv 
19.30-23.30  Pirrende burlesque og sydende jazz Mungo Park Kolding 
19.35  Dance Studie, Vestertorv 
20.00-20.30  Ildshow med Cirkus Sort, Slotsbanken-Koldinghus 
20.00  Houseoffootwork, Vestertorv 
20.20  Elin og Børge Jensen DANS, Vestertorv 
20.45  HEDT (Hoptrup Efterskole Dance Team), Vestertorv 
21.05  Houseoffootwork, Vestertorv 
21.30  Rasta Mizizi Acrobats, Vestertorv 
21.45-22.15  Ildshow med Cirkus Sort, Slotssøen/Søterrassen 
22.15  Åbning af springvandet med taler m.m., Slotssøen
Design, street-art, kunst & udstillinger
09.00-19.00  BKF præsenterer udstillingen: Arkivet, Nicolai Kunst & Design 
09.00-00.00  Se skulpturen ”Samskabelse” af Erik Valter, Søterrassen 
10.00-00.00  3D street art af kunstner Matthew May (NL), Banegårdspladsen 
13.00-16.00  TRYK DIN BY, Nicolai Gården 
13.00-22.00  Kunstudstilling med værker af Milena Bonifa¬cini, Det gamle Borgerhus 
15.00-22.00  Live street art: Cuba-malerier, Klostergade 
15.30-16.00  Udstillingen: Er demokratiet mit?, Fernise¬ring i NICOLAI
16.00-22.00  Kunstudstilling med værker af Vivi Linne¬mann, haven bag borgerhuset 
16.00-22.00  Ghettoblasters, Biblioteksparken 
17.00-22.00  KUNST & KULT, åbning af Mogens Leanders atelier, Katrinegade 
17.00-22.00  Åbent slot. Gratis adgang til særudstillingerne HIMMELSTEN og Beyond Icons, Koldinghus 
17.00-20.00  Boder og arbejdende værksteder, Koldinghus 
17.00-21.00  MALERSKOLEN TRAPHOLT v/ Ken Denning, Nicolai Scene 
18.30-21.30  ”Let’s Make Pizza”-kunstintervention m. Jesper Aabille, Den Spanske Trappe 
16.00-22.00  Street art event ved Regnbuebroen, Riberdyb 
16.00-22.00  ”Happy Forest” (Thomas Dambo), Biblioteks¬parken
Teater og musical
15.00 Gadeteater KrisKat, Nicolai Gården 
17.00  Gadeteater KrisKat, Låsbygade/Låsbybanke 
19.00  Gadeteater KrisKat, det gamle borgerhus
Musik
15.00  Eli Kelly (Irland), A L Passagen 
16.00 Projekt Gadeklaver, Biblioteksparken 

16.00-16.30  Lass & Due, Tombolapladsen 
16.00-23.00  Gadefest On Tour med TooManyLeftHands & Royal Unibrew, Jernbanegade 
17.45-18.30  Kulturhuset Levisonsvej-Kulturrock, Tom¬bolapladsen 
18.00-22.00  Elektronisk Lounge m. MGK og Kolding Musikskole, Den Spanske Trappe 
18.30-00.00  MultiKulti Scenen, Akseltorv 
18.30  Street Parade, Søndergade 
18.30  Jesper Gade (DK), A L Passagen 
18.30  Lusangi Gospel Choir, Nicolai Scene 
20.00  Street Parade, Slotsgade (Den Blå Café) 
20.00-23.00  Dot Band, Søndertorv (Café Klein) 
20.30-21.00  South City Gospel Choir, Tombolapladsen 
21.15-22.00  ELO - rap og lyrik, Tombolapladsen 
21.30  Flashback (DK), A L Passagen
Quiz, poesi og litterære overgange
17.00-21.00  Var det noget med et digt?, Biblioteket 
16.00-22.00  Markedsplads - mød Dronning Dorothea, Folkeuniversitetet m.fl., Biblioteket 
16.00-22.00  Ord og gætterier - Litterært stoppested, poesimaskine, toiletquiz m.m., Biblioteket
Andet godt
16.00  Åbning af Kulturnat og Trekantområdets Festuge, Nicolai Gården 
16.00-21.00  Mød Kolding Taekwondoklub Silla, I.P Jensens Plads 
16.00-21.00  Kolding Skatecontest, Skateparken 
16.00-22.00  Mød partierne, Torvegade / Rådhushaven 
16.00-22.00    Udstilling af veteran- og amerikanerbiler, Låsbygade 
16.00-22.00  Kom til Regnvejrsfest!-med Klimavand, Søndergade 
16.00-22.00 Instant Co Cities. Unge kunstnere samarbejder med kunstnere fra Neukölln, Berlin.
17.00  Kolding kårer den helt nye ”Klimahelt”, Søndergade 
17.00-20.00  Bliv byens nye billardmester-lær af de bedste!, Brostræde 
18.00-20.00  Åbent hus, Kolding Rådhus 
18.00-21.00  Airbrush tattoo, Låsbygade/Låsbybanke 
18.00-22.30  KulturNatkirke med forskellige aktiviteter, se program, Sankt Nicolai Kirke 
16.00-22.00  Mød Kolding Kommunes mangfoldige foreningsliv, Nicolai Kirkeplads 
21.00-22.00  Body paint ved “New York” i Låsbygade
Mad, kage og andre smagsoplevelser
14.00-16.00  Tarteletgilde, Jernbanegade 
16.00-17.00  Luther lagkage optog, rundt i byen 
17.00-18.00 Luther lagkage og alsang, Akseltorv 
18.00  Fest, musik og fællesspisning, Søndergade

MANDAG DEN 28. AUGUST 
”Passage”. Kunstprojekt. Marielundskoven. Frem til 3. september.
15.00 Jazz på biblioteket: Djursaa-Hjorth Duo . Kolding Bibliotek
17.00 HAMMOND G.C.C. Toppen af poppen inden for ung, dansk jazz. Jazzhouse Pitstop

TIRSDAG DEN 29. AUGUST 
19.00-21.00 History Talk: ”Er sagen dit liv?-er livet din sag? ”. Mød Lisbeth Zornig. Kolding Bibliotek

ONSDAG DEN 30. AUGUST
16.00-19.00 Performance Festival. Museet Trapholt.
17.30  Borgerkøkken, tema Dronning Dorothea. Frem til 1. september 2017. Koldinghus

TORSDAG DEN 31. AUGUST
17.00  Kunstfestivalen PLATFORM for unge. Toppen af Føtex p-hus. Frem til 2. september, kl. 00.
18.30  Kristine Sloth & Lakserytteren. Mød YouToube stjernen og Snapchatkongen. Kolding Bibliotek

LØRDAG DEN 2. SEPTEMBER 
18:00  Du forsvinder-foredrag og film. Hør Christian Jungersen fortæller om sin roman og se filmen. 
Nicolai Biograf. Billetter på www.koldingbib.dk

SØNDAG DEN 3. SEPTEMBER
14:30 Rytmisk surpriceevent!!!! Vi kan ikke afsløre, hvad der sker. Kolding storcenter. 

Ovenstående program er et uddrag af det fulde program

SE HELE PROGRAMMET PÅ WWW.TREKANTFEST.DK

Program 
Kolding KOMMUNE

Fri entré med mindre andet er nævnt. Forbehold for trykfejl og programændringer.
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FREDAG DEN 25. AUGUST
DRØMMEN OM VÆRELSE MED UDSIGT kl. 10-18 Vejle Lystbådehavn

KULTUR I GADEN:
• International Gadeteaterfestival – Les Tonys kl. 14, Søndertorv til Rådhustorvet, Vejle
•  Åbning af Trekantområdets festuge i Vejle v. Dan Arnløv Jørgensen, fmd. for Kultur- og 

Idrætsudvalget kl. 14.50, Rådhustorvet
• International Gadeteaterfestival-”Sidste prøve” kl. 15, Rådhustorvet, Vejle
• International Gadeteaterfestival-Romeo & Juliet kl. 16, Rådhustorvet, Vejle
• YouTuber Kristine Sloth kl. 16.30, Mariaparken, Vejle
• International Gadeteaterfestival – Les Tonys kl. 16.30, Gågaden, Vejle
• International Gadeteaterfestival – Damernes Gade kl. 17, Rådhustorvet, Vejle
• #Gadeklaver – kendte hits, gade gospel og meget mere kl. 17-19, Vejle Midtpunkt
• Rock i Byparken – Hanne Boel og TV 2 kl. 19.30, entré 
• Kopf Kino – Kunstprojekt fra Berlin kl. 20.30-23, Vejle Midtby  

LØRDAG DEN 26. AUGUST
Mardi Grass Parade med Tuesday Night Bras kl. 11.30, Vejle Midtpunkt
Åbning: Mytologisk Art Festival kl. 13, Jelling
Workshop: Hvordan fanger man en hval kl. 15-18, Vejle Lystbådehavn
Floating Art – lørdagevent kl. 18-21, Vejle Lystbådehavn
Dystopia Horror Run kl. 19.30, Mørkedalsvej, Vejle, entré 
Shubidua The Musical Koncert kl. 19.30, Byparken Vejle, entré

SØNDAG DEN 27. AUGUST
Dagslysets Overgange kl. 12-17, Den Lille Bølge
Sommerkoncert kl. 15, Skyttehushaven, Vejle
Sommerpicnic kl. 15, Jelling Højene
Jazzkoncert: Nina Simone Tribute kl. 15, Bygningen Vejle, entré 

TIRSDAG DEN 29. AUGUST
Floating Art for børn kl. 10-15, Vejle Lystbådehavn
Skriveworkshop: Mit liv er ladet… kl. 16-18, Vejle Lystbådehavn

ONSDAG DEN 30. AUGUST
Tryk din by kl. 14.30, Rådhustorvet, Vejle 
Flagkoncert med kunstner Claus Haxholm kl. 16-17, Vejle Lystbådehavn
Når hvalen strander kl. 17-18.30, Vejle Lystbådehavn
Engelsholmkoncerten kl. 19.30, Engelsholm Højskole v. Engelsholm Slot, entré
Amalie Dollerup m. Flensborg/Vendt Duo kl. 20, Østre Kapel, Vejle, entré 

TORSDAG DEN 31. AUGUST
Skriveworkshop: Mit liv er ladet med… kl. 16-18, Vejle Lystbådehavn
Benjamin Koppel / Thomas Fonnesbæk kl. 19.30, Byens Hus, Jelling, entré
Amalie Dollerup m. Flensborg/Vendt Duo kl. 20, Østre Kapel, Vejle, entré 

FREDAG DEN 1. SEPTEMBER
KULTUR I GADEN:
• Workshop-Floating Art: Hvordan fanger man en hval? Kl. 13-17.30, Vejle Lystbådehavn
• Fernisering Rød Strik – installation kl. 14, Vejle Kunstmuseum
• PikNik Party – Vejles Studiestartskoncert kl. 14-22, Byparken, Vejle, fra 15 år
•  Fernisering: ”Fundamentalism” af Jens Galschiøt og åbning af projekt ”Abrahams 

Børn” kl. 16, Søndertorv, Vejle
• Fernisering: Just Add Water kl. 17 , Mariaparken, Vejle
• TangoGade Koncert kl. 17, Mary’s, Vejle
• Gadeklaver – kendte hits, gadegospel m.m. kl. 17-19, Vejle Midtpunkt
• Hvalparade kl. 18, gågaden, Vejle 
• Performance Festival kl. 19-21, Bygningen, Vejle 
• TangoGade Koncert kl. 20, Mary’s, Vejle

LØRDAG DEN 2. SEPTEMBER
Let’s make skumfidus-katapulter kl. 10-13, Vejle Bibliotek
Let’s make robotter kl. 10-14, Vejle Bibliotek
Djursaa/Bønnerup Duo kl. 11, Havnens Vin & Tobakshus
Odder Garden Street Parade kl. 11.30, Vejle Midtpunkt

SØNDAG DEN 3. SEPTEMBER
Byvandring kl. 13, fra Vejle Bibliotek til Vestbyen

FLERDAGS ARRANGEMENTER:
Life-boats 23. august - 1. september, Vejle Lystbådehavn 
Kunstudstilling ”Sognehuset” 25.-28. august, Sognehuset Jelling
Floating art 25. august - 3. september, Vejle Lystbådehavn
Mytologisk Art Festival 25. august - 3. september, Jelling
Gavlmaleri af Peter Birk 25. august - 3. september, Gorms Torv, Jelling
Guder og Mennesker (censureret udstilling) 25. august - 3. september, Kongernes Jelling
#Gadeklaver – kom og spil 25. august - 3. september, Vejle Midtpunkt
PASSAGE 27. august - 3. september, Nørreskoven/Skyttehusgade
Plugout Festival 1. - 3. september, Engelsholm Slot, entré
Just Add Water 1. - 3. september, Mariaparken, Vejle
 

Ovenstående program er et uddrag af det fulde program

SE HELE PROGRAMMET PÅ WWW.TREKANTFEST.DK

Program 
vejle KOMMUNE

Fri entré med mindre andet er nævnt. Forbehold for trykfejl og programændringer.
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LØRDAG DEN 26. AUGUST
LAV DIN EGEN ANIMATIONSFILM – for børn fra fem år og op. Højst 20 deltagere 
– bestil din gratis billet på 79 96 52 50 eller på Vejen bibliotek; kl. 11.00-14.00
Biblioteket i Vejen, Rådhuspassagen 8, 6600 Vejen. 

MANDAG DEN 28. AUGUST
FORTÆLLING OG MUSIK PÅ HEKSEBROEN OG JELS VOLDSTED  
Kl. 19.00 Lasse Lorenz fortæller på Heksebroen
Kl. 19.30-20.30 folkbandet Phønix spiller på Jels Voldsted
Jels Voldsted, Koldingvej 2, 6630 Rødding – se kort med Heksebroen markeret: kortlink.dk/quxy. 

ONSDAG DEN 30. AUGUST
FRIHEDSBROEN - en historisk overgang mellem nord og syd med foredrag af Jørgen Kloppenborg 
Skrumsager, kl. 18.30-20.00 
Shelterpladsen ved Frihedsbroen, Frihedsvej 6B, 6630 Rødding.

TORSDAG DEN 31. AUGUST
KONCERT MED NOAH om overgange i livet, kl. 19.30-21.00 
Vejen Kirke, Nørregade 96, 6600 Vejen
Pris 150 kr. for voksne, 125 kr. for børn under 15 år. Billetter kan købes på Vejen Kirkekontor, 
bestilles på 75 36 29 04 og betales med MobilePay eller købes i døren.

FREDAG DEN 1. SEPTEMBER
OPEN BY NIGHT med temaet overgange, kl. 18.00-23.00
Vejen midtby, Rådhusstien 3, 6600 Vejen.

JACOB VENNDT SWINGTRIO med swingende jazzmusik, kl. 20 
Slagter Knag, Nørregade 51, 6600 Vejen.

LØRDAG DEN 2. SEPTEMBER 
ROBOTSLAGSMÅL, KATAPULTER OG ELASTIKBILER - Let’s Make, techlab og makerspace for 
børn og deres familie, kl. 10.00-14.00
Biblioteket i Vejen, Rådhuspassagen 8, 6600 Vejen. 

MOTION PÅ BROERNE OVER HOLSTED Å – vælg en kort eller lang gå-/løbetur eller en længere 
cykeltur og find sider til den helt nye novelle skrevet til lejligheden af den kendte krimiforfatter Inger 
Wolf, kl. 10.00-13.00
Torvet i Holsted ved Fakta, Østergade 1, 6670 Holsted.

FOREDRAG AF KRIMIFORFATTER INGER WOLF, kl. 13.00-14.30
Holsted Bibliotek, Højmarksvej 18, 6670 Holsted.

FROKOSTJAZZ MED KJELD LAURITSENS HAMMOND TRIO, kl. 12.00
Studio 73, Baungårdsvej 2, 6600 Vejen
Pris 150 kr. inkl. tre stykker smørrebrød.

TRYK DIN BY - mobilt grafisk pop-up værksted, lav dit eget grafiske tryk med udgangspunkt i 
arkitektur fra Vejen og lad det indgå i det samlede værk, kl. 13.00-17.00
Vejen Kunstmuseum, Østergade 4, 6600 Vejen.

SØNDAG DEN 3. SEPTEMBER
SURPRISE EVENT med Den Rytmiske Efterskole i Båring, Syddansk Folkemusik Talentskole, MKG 
Kolding, kl. 13.30-14.00 
Vejen Idrætscenter, Petersmindevej 1, 6600 Vejen. 

DET ER SÅ YNDIGT - AF JORD ER DU KOMMET - foredrag om overgangsritualer med Ulla Moore 
Bidstrup, kl. 15.00-16.30 
Rødding Frimenighed, Kirkebakken 2, 6630 Rødding
Pris 25 kr., som betales i døren.

SE DETALJER PÅ WWW.TREKANTFEST.DK

Program 
vejen KOMMUNE

Fri entré med mindre andet er nævnt. Forbehold for trykfejl og programændringer.
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TAXA 4x35
Kolding, Lunderskov, Vamdrup, Christiansfeldt

RING 75502700 eller besøg
www.taxa.dk/kolding

klip ud og hæng på køleskabet – eller gem slippen i din pung

TAXA 4x35 KOLDING

Ring 75502700

VI KØRER DIG TIL FESTEN

OG SIKKERT HJEM IGEN
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