BILAG 3

PROJEKTRAPPORT

SAMMENSLUTNINGEN AF D ANSKE SMÅØER

Oversigt over kampagnemateriale
Følgende kampagnemateriale er udarbejdet i projektet:
For Endelave:
Annonce, Horsens Folkeblad og Horsens Posten vedr. gratis sejlads i sept. 2014
Annonce, Horsens Folkeblad og Horsens Posten vedr. halv pris i maj 2015
Annonce i Jydske Vestkysten
Annonce i Mit JP, Jyllandsposten
Annonce på Mit JPs hjemmeside, Jyllandsposten
For Fejø:
For Tunø:

For Sejerø:
Fælles:

Annonce i Søndagsavisen
Annonce i Århus Onsdag vedr. guidede ture
Annonce i Århus Onsdag vedr. ophold
Annonce i Mit JP
Annonce på Mit JPs hjemmeside
Annonce i Sjællandske Medier
Annonce i Ældre Sagens blad
Annonce i Danmarks Gruppeguide (NB! samme annonce!)

Herunder følger pdf-filer af ovenstående annoncer (12 sider)
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sejlturetilEndelave
Besøg Endelave - solskinsøen i Kattegat
I hele september er det gratis at sejle med Endelavefærgen,
og du kan også gratis tage din cykel, bil eller autocamper
med, husk at reservere plads. Endelavitterne byder
velkommen med et spændende program.
*-markering: Besøgssteder med afstand til Endelave.

Endelave til fods eller på cykel

Købmandsgården Udstilling

Musik på Endelave Kro lør. 13. sep. kl. 17.30 - ?

Få historien om Per Hensens passion for plader og
afspillere og se de 37 grammofonafspillere - helt unikke
kunsthåndværk, der er udstillet.

Mr. Take fra Aarhus, billetpris kr. 298 inkl. spisning.
Ved køb af 6 billetter samlet 10 stk. fadøl gratis.
Se mere, www.endelavekro.dk

Arbejdende værksted man., ons., tors., fre. 10-12.

Stegt flæsk med persillesovs kr. 98/hjemmelavede burgere
kr. 70. Åben ons., tors., fre., lør. og søn. kl. 12-20,
dog senere fre. Maden skal forudbestilles.

Birkunst og Endelave Flet

Nyd naturen, oplev freden og roen. Fine vandre- og
cykelruter, rigt fugleliv og vilde kaniner. Få cykelkort på
VisitHorsens (Fængslet) eller download fra hjemmesiden.
Guidede cykelture til Øvre, v/Børge Birkmose.
Tors. 4. sep./11. sep./18. sep./25. sep. kl. 9.20-12.
Startsted: Endelave Havn. Gratis.

Endelave Midtpunkt,
Lynger 3 *1,9 km - 2128 1216

Hør den spændende historie om Endelave og se gadekær,
bondegårde og fiskerhuse, v/Lise Birkmose.
Man. 8. sep./15. sep./22. sep./29. sep. kl. 9.20-11.
Startsted: Endelave Havn. Gratis.

Rundvisning i bryggeriet, smag tre øl og få en snak
med en øbo. Ca. 1½ time. Søn. 7. sep. kl. 13,
lør. 13. sep. kl. 11/13, søn. 14. sep. kl. 13,
lør. 27. sep. kl. 11/13, søn. 28. sep. kl. 13,
tilmelding mail@michaelr.dk. Kr. 40 pr. person.

Endelave Byvandring

Endelave Museum

Se fin samling af indbo og brugsting fra øen i den gamle
præstegård fra 1741 samt udstillingerne om Agdas
forlis og Endelave i krigsårene.
Åben lør. og søn. kl. 13-15, rundvisning kl. 14, få øens
historie og skæbnefortællingerne om Agdas forlis.
Åbner efter aftale - ring 75689 033 / 2166 5299

Endelave Kirke

Bygget omkring 1400, og tårnet 1931. Smuk prædikestol
og kirkeskibe. Få kirkens historie på en rundvisning
man. og tors. samt 14. sep. og 21. sep. kl. 13.00

Endelave Lægeurtehave - 7568 9695

Lægeplanternes historie fra oldtidens urtegård til
middelalderens urtehave.
Have og butik åben alle dage 10-16, dog lukket tirsdage.
Caféen åben lør./søn. med frokostretter og kaffe/kage.

Lægeurtehaven by night:

Hvad rører der sig blandt krydderurterne, når mørket har
sig sænket sig over haven? Vær med til at lokke smukke
og sælsomme natsommerfugle med sukker og lys. Steffen
Kjeldgaard fortæller om sommerfuglene og deres liv.
Lør. 6. sep. kl. 20.30-23, tilmelding senest kl. 16.
Kr. 75 pr. person inkl. kaffe og kage.

Mix din egen kryddersnaps:

Rundvisning i haven, hør om gode krydderurter til snaps
og få nogle smagsprøver. Prøv selv at lave kryddersnapse.
Tors. 18. sep. kl. 10-12. Tilmelding 17. sep.
Pris inkl. materialer og opskrifter kr. 150.

Endelave Alternativ Wellness
Åbent hele september - bestil 2146 4331
Endelave Halvmaraton - 4047 4878
Lør. 13. sep. - wwwendelavehm.dk
Se mere på www.endelave.dk og kalenderen

september 2014

Lav lys i lysstøberiet og sandblæs glas med mønster.
Frisk kaffe på kanden. Mandag og fredag kl. 12-14,
ingen tilmelding. Betal lys og glas.

Ølsmagning - Endelave Bryggerlaug,
Lynger 3 *1,9 km

Tangfestival - Endelave Seaweed - 5040 9470
Fre. 26., lør. 27. og søn. 28. sep. - Oplev bl.a. strandog kystsafarier, strandengens og kystens spiselige planter,
tang som en kulinarisk oplevelse, hør om tang, sundhed
og sygdom samt tang som ingrediens i sennep, mel og
tangsalt. Lav din egen sennep eller mel med tang som
ingrediens. Festivalens bedste sennep, brød og tangsalt
kåres. Lav tang”kaviar” og agar-agar.
Køb spændende tangprodukter.
Program og tilmelding, www.endelave-seaweed.dk.

Endelave Fiske- og Røghus, Røghuscaféen,
Gårdbutik, Bed & Breakfast, Kongevejen 65
* 1,5 km - 2460 1781

Menuer med friske produkter fra eget røgeri, bl.a. berømte
frokosttallerkener samt kaffe og kage. Åben hver dag
kl. 9.30-17.30. Ved større selskaber forudbestilling.

Endelave Kro og Gæstgiveriet - 7568 9021
- Frokosttallerken kr. 138, alle dage kl. 12-14
- Frokostbuffet kr. 148, lør.-søn. kl. 12-13.30
- Kagebord kr. 98, lør.-søn. kl. 14.30
- Dagens ret kr. 108, alle hverdage kl. 18-20
- Forret kr. 38, Hovedret kr. 138, Dessert kr. 38,
lør.-søn. kl. 18-19.30.
Bestil: info@endelave-kro.dk/7568 9021

Mejerigården Café/Café M - 2446 6465

Oasen - 2467 4212

Grillbar, fx grillkylling kr. 76, bøf med sovs kr. 66.

Udlejning af cykler.

Strandvejens cykler, 2467 4212 Team Endelave, 7568 9155
Tag et ophold: Kærhuset, Louiselund, Endelave
Camping og Hytteferie (halv pris til telt og campingvogne
- hyttegæster gratis en øl/et glas vin til maden i caféen),
Endelaveservice (udlejning sommerhuse - lavprissæson),
Bed & Breakfast, Endelave Kro og Gæstgiveriet.
Indkøb: Endelave Fiske- og Røghus samt gårdbutik
(fersk/røget fisk-oste-delikatesser), Vincent (spændende
delikatesser), Købmandsgården (vin-øl), Pilegården
(økologiske grøntsager-Merino uldgarn), Filsø (brugt tøj),
Kongevejens Elitekøbmand (dagligvarer) og
Birkunst (glaskunst-smykker-brugskunst).
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på personbilletter
til Endelave

- perioden er 18. maj - 31. maj 2015

l perioden 18. - 31. Maj 2015 er der halv pris på personbillett
tter
med Endelavefærrgen. Endelavitterne
e byder velkommen
med et spændende program.
*-markering: Besøgsteders afstand til Endelave By.

Endelave til fods eller på cykel

Nyd naturen, oplev freden og roen. Fine vandre- og
cykelruter, rigt fugleliv og vilde kaniner. Få cykelkoort på
VisitHorsens (Fængslet) eller download fra hjemm
mesiden.
Guidede cykelture til Øvre, v/Børge Birkmose.
Onsd. 20. maj og 27. maj, kl. 9.20 - 12.00.
Startsted: Endelave Havn. Pris kr. 25 pr. person.

Endelave Byvandring

Hør den spændende historie om Endelaave og se gadekær,
bondegårde og ﬁskerhuse, v/Lise Birkmose.
Onsd. 20. maj og 27. maj, kl. 9.20 - 11.000.
Startsted: Endelave Havn. Pris kr. 25 pr. person.

Endelave Museum - 7568 9033 / 2166 5299

Se ﬁn samling af indbo og brugsting fraa øen i den gamle
præstegård fra 1741 samt udstillingerne om Agdas
forlis og Endelave i krigsårene.
Åben lør. og søn. kl. 13-15, rundvisning kl. 14, få øens
historie og skæbnefortællingerne om Agdas forlis.
Åbner efter aftale.
Lør. 23. maj kl. 14.00 Endelave Museum
m introducerer
den nye bog: ”Vanddriing i Enddellave By””.

Endelave Kirke - 2167 0158

Bygget omkring 1400, og tårnet 1931. Smuk prædikestol
og kirkeskibe. Få kirkens historie på en rundvisning.
Lørdag den 30. maj kl. 14.00 koncert med
AOF-koret fra Horsens. Fri entré.

Endelave Lægeurtehave - 75688 9695

Lægeplanternes historie fra oldtidens urtegård til
middelalderens urtehave. Historiske og ø-lokale
lægeplanter, plantesalg, butik med egne produkter.
Have, butik og Endelaves Ny Spisested åben alle dage 1016, dog lukket tirsdage.
Mand. 18. maj, tors. 21. maj og tors. 28 maj, alle dage
kl. 11.00 - rundvisning med smagsprøveer. Hør om
lægeplanter, krydderurter og snapseurteer.
Ingen tilmelding. Pris kr. 45.

Endelave Alternativ Wellness
Åbent hele åbent alle dage - bestil 2146 4331
Endelave Halvmaraton - 4047 4878
Lør. 12. sep. - www.endelaveif.dk
Se mere på www.endelave.dk og kalenderen

Købmandsgården Udstilling

Mejerigården Café/Café M - 2446 6465

Endelave Flet

Oasen - 2467 4212

Endelave Midtpunkt,
Lynger 3 *1,9 km - 2128 2416

Udlejning af cykler

Få historien om Per Hensens passion for plaader og
afspillere og se de 37 grammofonafspillere - helt unikke
kunsthåndværk, der er udstillet.
Arbejdende værksted tirs. og ons. 10 - 12.

Lav lys i lysstøberiet og sandblæs glas med mønster.
Frisk kaffe på kanden. Betal lys og glas.
Åbner 23. maj. Ring for aftale.

Endelave Fiske- og
g Røghus, Røghuscaféen,
Gårdbutik, Bed & Breakfast, Kongevejen 65
* 1,5 km - 2460 17881

Menuer med friske proddukter fra eget røgeri, bl.a. berømte
frokosttallerkener samt kaffe og kage. Åben hver dag
kl. 9.30-17.30. Ved størrre selskaber forudbestilling.

Endelave Kro og Gæstgiveriet - 7568 9021

- Frokostretter fra kr. 78 - Stjerneskud kr. 98
- Kro æggekage med Enndelave Sennep kr. 59 + Endelave
Øl kr. 99
- Værelser fra kr. 195
Bestil: info@endelave-kkro.dk

Endelaves Ny Spise
ested - 2228 4064

ved Endelave Lægeurtehave
Frokostretter: Vælg til krr. 88
Sol over Endelave (frisk røgﬁsk og hjemmebagt brød),
hjemmelavet medister med tang eller urtehave pizza.
Søn. 24. maj kl. 13.00 pinsefrokost.
Tilmelding pr. tlf. senest 23. maj kl. 16.00.

Stegt ﬂæsk med persillesovs kr. 98/ hjjemmelavede burgere
fra kr. 70. Maden skal forudbestilles.
Åben ons-tors. 12-18, fre. 17-?, lør. 122-21, søn. 12-16.
Grillbar, fx grillkylling kr. 76, bøf med sovs kr. 66.
Strandvejens cykler, 2467 4212 Team Endelave, 2423 6055

Minigolf - 2467 4212
- pris kr. 20 pr. person.

Tag et ophold: Kærhuset, Louiselund, Endelave
Camping og Hytteferie (halv pris til telt og cam
mpingvogne
- hyttegæster gratis en øl/et glas vin til madenn i caféen),
Endelaveservice (udlejning sommerhuse - lavprrissæson),
Bed & Breakfast, Endelave Kro og Gæstgiveriett.
Indkøb: Endelave Fiske- og Røghus samt gårddbutik

(fersk/røget ﬁsk-oste-delikatesser), Vincent (spæ
ændende
delikatesser), K
Køøbmandsgården (vin-øl), Pilegårrden
(økologiske grøntsager-Merino uldgarn), Filsø (brugt
tøj), Kongevejens Elitekøbmand (dagligvarer), Birkunst
(glaskunst-smykker-brugskunst) og Dressnice (ttøjbutik).

FORVENTNINGER
HAR MANGE STØRRELSER
Forventninger er egentlig en sjov størrelse og en stor del af ens
liv, om vi vil det eller ej.
Selv tænker jeg af og til over, at det vil være smart slet ikke at
have nogen forventninger overhovedet, for så bliver man aldrig
skuffet. Samtidig er jeg klar over, at det er en umulig opgave og
vel også ret kedeligt.
Vi har forventninger til vores familier, venner, kolleger. Vi forventer også at bilen starter og bussen kører til tiden.
Der er forventningerne til én selv. Nogle af dem kender vi – og
det gør, at vi som udgangspunkt og i visse situationer, gør os umage for at leve op til dem, i andre er vi nærmest ligeglade.
Det starter tidligt. Ens børn vokser op med de forventninger, der
bliver stillet til dem. De er også hurtige til at lære og have forventninger til andre.
I aften skal jeg til indskrivning med min yngste datter. Det er
stort og hun glæder sig. Faktisk forventer hun, at det bliver sjovt
og at vokseværk i kroppen betyder, at der kommer et par ekstra
centimeter på, blot fordi hun bliver skolebarn.
Min ældste datter forventede det samme og var virkelig parat til
første skoledag. Da dagen var omme, spurgte jeg hende, hvordan det havde været? Hun svarede, ”jeg synes godt nok det er
længe, jeg har glædet mig til noget, der var så kedeligt!” . Det
måtte jeg selvfølgelig grine meget af. Det var så fint sagt og et
klart eksempel på hvad forventninger gør – når de ikke lever op
til det forventede.
Vi undgår ikke forventningerne, men at tænke over dem, er en
meget god øvelse.
Når det er sagt, så forventer jeg virkelig, at den danske sommer
snart møder op med varme og lidt mindre blæsevejr.
Nyd dagen
Trine Vad

BESØG ENDELAVE - SOLSKINSØEN I KATTEGAT
Sammenslutningen af Danske Øer og JydskeVestkysten inviterer til dagtur på
den spændende ø ved Horsens Fjord.
Mange har lyst til og planer om at besøge mange af Danmarks mindre øer, så
JVshop har planlagt en tur til Endelave, der ligger i Kattegat ud for Horsens.
Mandag den 29. juni sejler vi fra havnen i Snaptun til Endelave.
Vi skal rundt på øen med traktor med vogn, opleve den specielle lægeurtehave,
et spændende museum og have dansk middag på kroen. Der bliver også tid til
et besøg i købmandsgården og opleve øens helt specielle atmosfære.

Mandag den 29. juni
Program:
Kl. 8.00
Kl. 8.20
Kl. 9.30
Kl. 9.45
Kl. 12.00

Mødetidspunkt ved Endelave-færgen i Snaptun
Afgang fra Snaptun
Ankomst til Endelave - modtages af traktorguiden
Traktortur rundt på øen - guiden fortæller undervejs
Middag på Endelave Kro: Flæskesteg med tilbehør
samt æblekage og en øl/sodavand eller et glas vin
Købmandsgården - rundvisning
Endelave Museum - rundvisning
Endelave Lægeurtehave rundvisning
Kaffe og kage hos Endelaves Ny Spisested
Afgang fra Endelave
Ankomst til Snaptun

Kl. 13.00
Kl. 13.30
Kl. 14.15
Kl. 15.15
Kl. 16.15
Kl. 17.15

Jvshop.dk er et annoncetillæg, udgivet af jvshop.dk og JydskeVestkysten
Ansvarhavende redaktør: Peter Orry
Tekst: Lene Weber

KØB DIN BILLET

Annonceansvarlig:
Event- og oplevelseskonsulent Trine Vad Kirk | tlf. 7912 4673 | tvk@jv.dk
Event- og oplevelseskonsulent Mai-Britt Iversen | tlf. 7912 4754 | mbi@jv.dk
Event- og oplevelseschef Frank Rahn, tlf. 7912 4572 | fra@jv.dk

Pris pr. person

Ønsker du at annoncere i dette tillæg, kontakt ovenstående.

Abonnent:

Der tages forbehold for prisændringer, udsolgte varer, tastefejl og trykfejl.
Priserne er inkl. 25% moms.

Øvrige:

Kr. 645,-

kr.

595,-

Læs mere om arrangementet og
køb din billet på jvshop.dk.
Servicetelefon 7015 6800

Læs mere på

mit.jp.dk/arrangementer

Guidet dagstur
på Endelave
Tag med på en spændende og hyggelig
guidet dagstur på Endelave – solskinsøen i Kattegat.
På Endelave bydes du velkommen af øens
guide Iben Sofie Jønck. Turen starter med et
besøg på Tanggården, hvor Bjarne Ottesen
vil fortælle om tang og dens mange anvendelsesmuligheder.
Herefter serveres en dejlig frokosttallerken
hos Endelaves Ny Spiseted, og der er mulighed at prøve lokalt øl fra Endelave Bryggerlaug.
Om eftermiddagen er der rundvisning
i Endelave Lægeurtehave og på Endelave
Museum, hvor I kan se udstillingen om
Agdas forlis og høre om den største danske
skibskatastrofe under Anden Verdenskrig.
Inden færgen sejler til fastlandet, serveres
der kaffe og lagkage hos Café M, og der er
tid til at gå på opdagelse på egen hånd.
Prisen er inkl. færge, rundvisninger og foredrag med smagsprøver, frokost samt kaffe
og lagkage.
Dato og sted
Søndag den 21. juni kl. 09.30-18.30
Snaptun Havn
Havnevej 20, 7130 Juelsminde
Pris og tilmelding
JP abonnenter: 450 kr.
Andre: 595 kr.
Læs mere og tilmeld dig på
mit.jp.dk/arrangementer eller ring på
8738 3838 alle hverdage fra kl. 9.00-16.00.

Tag et ophold på æblets ø - Fejø
Oplev Sydhavsøernes perle med ro og fred

Fejø har 200 solskinstimer mere end landsgennemsnittet,et mildt forår og lysreflektioner fra havet.
Det giver de optimale vækstbetingelser for frugtavl, så her er frugtplantager,
så langt øjet rækker. Nyd øen på de gode vandre- og cykelture, tag et hop i bølgen blå,
besøg Den Helbredende Have,
Fejø Kirke og Ømuseum samt
Fejø Mølle og nyd her
“Møllelagkagen”.
Øens gårdbutikker byder på gode
tilbud på æbler, frugt, cider og vin.
Lej et feriehus på Fejø Feriecenter og nyd
udsigten til marker og havet.
Nyrenoverede huse med stort køkken og
stue samt to værelser og bad.
Udlejes pr. nat og på ugebasis.
Tlf. 57 82 02 08.
Kom tæt på naturen og vandet på
Fejø Camping, der har forskellige
arrangementer i sæsonen.
Tlf. 23 82 76 19.

Fejø Kro byder på
dobbeltværelser i den
renoverede gård fra 1856
med restaurant
og gårdhave.
Tlf. 54 71 30 07.

Nyd bondegårdsferien med dyr og havudsigt hos Kernegården
- ferielejligheder med unik atmosfære og adgang til
naturlegeplads og cideri.
Tlf. 24 81 26 29.

Se mere herom samt sommerhuse og events på
www.visit-fejoe.dk

Bo på Toppen - charmerende værelser med adgang til køkken
og bad samt pragtfuld have.
Tlf. 28 70 96 18.

Færgebillet
tur/re
voksen kr. tur - bil kr. 185,50,Køb turistb barn kr. 20,illet g
Kr. 590 for yldig 7 dage:
bil/cykler o
g
5 personer
- færge til
Fejø, Femø
og Askø

OPLEV NATUREN OG HISTORIEN PÅ TUNØ
- DEN BILFRI Ø I KATTEGAT


Kom med på tur med Tunø-guiden
Hanne Tromborg Thaysen byder dig velkommen på havnen på Tunø og fortæller om øen, det at
bo på en ø, hvordan et lille samfund fungerer, og hvad beboerne laver. Undervejs på gåturen fra
færgen og til gadekæret krydres der med gode historier fra øen. Herefter kan det bakkede landskab,
skoven og mosen til Stenkalven opleves med øens traxa - traktor med vogn og Hannes fortælling
om naturen.
Efter en god frokost på Thunø Kro er der rundvisning i Tunø Kirke, og her kan du opleve kirkens
specielle tårn, der er en kombination af kirke- og fyrtårn. Inden færgeturen til fastlandet er der
mulighed for at gøre en god handel i boderne med de friske grøntsager og hos Tunø Røgeri med
ﬁskefrikadeller, røgvarer og fersk ﬁsk.
Kom med på turene i 2015:

21. juni - 9. juli - 16. juli - 23. juli - 30. juli - 6. aug. - 13. aug. - 10. sep. - 19. sep.
Bestil en guidet tur til kr. 450 (voksne) og kr. 395 (pensionister) på:
tromborgthaysen@mail.dk/ 86 55 31 41.
Hele turen inkl. færgebillet, traxa-tur, frokost og drikkevarer, besøg i kirken og Tunø-guiden købes
på færgen.
Kombiner med et ophold:

Se mere på
www.tunoeturist.dk /
www.tunøguiden.dk
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SCENE

Læs mere på århusonsdag.dk

Ærlig forestilling om far

Ordblindhed, indisk dans og videoeffekter

AARHUS: Da skuespiller
Christian Gade Bjerrums
far fik konstateret kræft,
ramte det sønnen hårdt.
Det er der kommet forestillingen »Far« ud af, og
den kan du se på Teater
Katapult til og med 21.
maj.
»I dag er min far glad
og stolt af mig og forestillingen. Men det var
han ikke til at begynde
med,« fortæller Christian
Gade Bjerrum.
»Far var ikke meget
for at fortælle om så personlige oplevelser.«
»Far« er en monolog
skrevet og fremført af Christian Gade Bjerrum. Han havde været uddannet skuespiller fra
Aarhus Teaters Skuespilleruddannelse i to år, da hans far fik konstateret tarmkræft. Efter to
operationer og kemobehandlinger er faren i dag erklæret rask. Forestillingen er en ærlig fortælling om en far-søn-relation, der bærer præg af kærlighed, omsorgssvigt, konfliktskyhed og
angsten for at miste.
I løbet af sygdomsforløbet gennemgik Christian og hans far en proces, hvor modstanden
mod at udlevere så personlige oplevelser blev erstattet med en forståelse for vigtigheden af, at
formidle deres fælles historie.
»Nu er min far glad og stolt af forestillingen, og vi arbejder faktisk på at få ham som afvikler på »Far««, siger Christian Gade Bjerrum.

AARHUS: Frem til og med
21. maj indtager Aakash
Odedra scenen på Bora Bora. Han er en britisk dansestjerne, og du
kan opleve forestillingen
»Murmur/Inked«, hvor
han tager livtag med
sin ordblindhed via moderne dans, indisk dans,
hvirvelvind og flotte videoeffekter.
»Aakash Odedra må
siges at være forårets
hovednavn på Bora Bora. Forestillingen er i
god tråd med vores ambition om at bringe det bedste dans fra ind- og udland til Aarhus. Gamle dansetraditioner forenes på smukkeste vis med det, teknologien kan bringe til kunstformen i dag,« fortæller Jesper de Neergaard, der er kunstnerisk leder på Bora Bora.
Programmet er delt op i to enkelte forestillinger. Den ene - »Murmur« - tager udgangspunkt
i Aakash’ egen kamp med ordblindhed. Han havde det svært i skolen og dansen blev hans
foretrukne udtryksform. I forestillingen tager han publikum gennem en labyrint af frustration, følelsen af at være fanget, opdagelse og frihed. Han smelter sammen med videoprojektioner lavet af Ars Electronica Futurelab og bliver centrum for en slags indendørs orkan af
hvirvlende papir.
Programmets anden del, »Inked«, handler om gamle tiders scarification og tatoveringer
som bevis på identitet og i ritualer. Aakash Odedras bedstemors krop var dækket af tegn, der
beskyttede hende og viste hendes tilhørsforhold.

,FAR

,MURMUR/INKED

Teater Katapult, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C. Til 21. maj, alle dage kl. 20.

Y AMBASSADEN

Rosensgade 11, Aarhus C.
»Operation Cartland«
Til 23. maj. Pris: 80/60 kr.

Y BORA BORA

Valdemarsgade 1, Aarhus C.
»Murmur / Inked«
Til 21. maj, kl. 19. Pris: 150/90 kr.

Bora Bora, Valdemarsgade 1, 8000 Aarhus C. Til 21. maj, alle dage kl. 20.

»Bliss Point«
Fra 27. maj til 4. juni, kl. 20. Pris: 150/90 kr.

Y GODSBANEN

Skovgaardsgade 3-5, Aarhus C
»Singing our Place«
Til 23. maj, kl. 20. Pris: 125. Åbne Scene.

Y TEATER KATAPULT

Skovgaardsgade 3, Aarhus C.

Til 23. maj, hverdage kl. 19.30, lørdage kl. 16.

»Far«
Til 21. maj, kl. 20. Pris: 125/70 kr.
»Til Krigen Os Skiller«
Teaterskolen Move’n Act 2015. Fra
25. til 27. maj. Pris: 60/25 kr.

Y AARHUS TEATER

Teatergaden, Aarhus C.
»Fædre«
Til 22. maj, hverdage kl. 18, lørdage
kl. 19.30. Pris: 95 kr.

Y TEATRET SVALEGANGEN

Rosenkrantzgade 21, Aarhus C.
»En skraldespandskabaret«

TAG ET OPHOLD PÅ TUNØ

Dirigent

Jaroslav Kyzlink
Instruktør

- DEN BILFRI Ø I KATTEGAT

Annilese Miskimmon
Scenograf

Nicky Shaw
Lysdesigner

Mark Jonathan

Janáček

Jenufa
En smuk, ung kvinde skamferet for livet.
Et barn født i hemmelighed og myrdet.
En familie fuld af løgne.

★★★★★
”This is a show not to miss”
The Herald

★★★★
”Intelligent and sensitive Jenufa”
The Guardian

★★★★
“Powerful production”
The Times

Musikhuset Aarhus • 20., 22. og 24. august
Medvirkende Sinéad Mulhern, Gitta-Maria Sjöbjerg, Peter Berger, Magnus Vigilius,
Ulla Kudsk Jensen, Lars Fosser m.fl.
Den Jyske Operas Kor • Aarhus Symfoniorkester

Alt foregår i et helt andet tempo på Tunø. Her kommer du til at
slappe af og nyde roen og freden midt i den enestående natur. Tag en vandretur
rundt på øen og i “Mosen”, der nærmest har karakter af en urskov. Lej en cykel og kør langs
vandet og igennem flotte skovområder. Se Tunø Kirke med det specielle tårn, en kombination af
kirke- og fyrtårn, og kig ind på Tunø Museum og Stenhuset. På udvalgte datoer har Tunø-guiden
rundvisninger på øen.
Nyd maden på Thunø Kro, på Gæstgiveriet - Det Gamle Mejeri eller køb ind i boderne med friske
grøntsager, hos Tunø Røgeri og i Købmandsgården.
Degnegården - www.degnegaarden.dk:
Stemningsfyldte boliger med køkken og badeværelse, fra kr. 550 pr. bolig ekskl. el, varme og slutrengøring.
Blåkærgård - Tunø Ferie- og Kursuscenter - www.tunoe.dk:
Indrettet med 50 senge i 15 værelser. Priseks. for 30 personer: Hverdage kr. 2.500, weekend kr. 6.500
og en uge kr. 13.500 (ekskl. el og rengøring samt sengelinned). Ophold Tunø-Festival kr. 1.000.

Synges på tjekkisk med danske overtekster
Varighed ca. 2 timer 30 min. inkl. pause
Billetsalg 89 40 40 40 • billetlugen.dk
Musikalsk optakt 17. juni kl. 19.30

Gæstgiveriet - Det Gamle Mejeri - www.tunoe-mejeri.dk:

Læs mere på jyskeopera.dk

Sommerhuse, teltplads og havn

Co-produktion med Scottish Opera

Hyggelige dobbeltværelser kr. 600 pr. nat.
Tunø Bed & Breakfast - www.tunøbb.dk:
Hyggelige dobbeltværelser med fællesrum
kr. 600 pr. nat.

Se mere på
www.tunoeturist.dk

Læs mere på

mit.jp.dk/arrangementer

Tunø-tur
Tag med på en spændende og hyggelig
guidet dagstur på Tunø – den bilfrie ø
i Kattegat.
Turen starter med en gåtur, hvor Tunø-guiden
Hanne Tromborg Thaysen fortæller historier fra
Tunø og om livet på øen.
Derefter er der mulighed for at prøve øens traxatraktor, der kører gennem det bakkede landskab,
skoven og mosen til Stenkalven. Naturoplevelserne krydres af fortællinger om dyre- og plantelivet
på øen.
Om eftermiddagen er der rundvisning i Tunø
Kirke, Stenhuset og Thunø Museum. Her kan du
blandt andet opleve kirkens specielle tårn, der er
en kombination af kirke- og fyrtårn, og høre om
tiden, hvor kirken var under Aarhus Domkirke,
og om Tunøs specielle rolle i historien.
Inden færgeturen til fastlandet er der mulighed
for at gøre en god handel i boderne med de friske
grøntsager og hos Tunø Røgeri med fiskefrikadeller,
røgvarer, fersk fisk og røgsalt.
Prisen er inkl. færge, traxa-tur, frokost på Thunø
Kro, drikkevarer, besøg i Tunø Kirke, Stenhuset
og Thunø Museum samt en guide hele dagen.
Dato og sted
Tirsdag den 21. juli kl. 8.45-17.40
Tunøfærgen i Hou
Havnegade, 8300 Odder
Pris og tilmelding
JP abonnenter: 395 kr.
Andre: 450 kr.
Læs mere og tilmeld dig på
mit.jp.dk/arrangementer eller ring
på 8738 3838 alle hverdage fra kl. 9.00-16.00.

Annonce i
samt i

Ældre Sagen NU
Danmarks Gruppeguide

