Sommer 2017

Det sker - OdderKysten
Frem til 24.9
Kunstudstilling - Reprise

Et gensyn med dygtige lokale kunstnere,
som gennem tiden har haft særudstillinger i
samarbejde med Kunstsamlingen og museet.
www.oddermuseum.dk

Frem til 2.10
Særudstilling - Faner

Fyndige slagord på dyb rød baggrund. Fine
broderier og stærke symboler. Prægtige fanetoppe, bånd, kvaste og sølvemblemer. Odder
Museums samling af lokale faner repræsenterer
en bred palet af folkelige foreninger og politiske
organisationer. www.oddermuseum.dk

Tirs- og torsdage i sommerferien
Æseltræk og mad over bål

Hils på dyrene og kom med på en æsel- eller
ponytur hver tirsdag. Om torsdagen kan du lave
din egen mad over bål i Økologiens Have. www.
okologienshave.dk

Frem til 6.8 tors-søn kl. 12-18
Galleri under Kroen

I det hyggelige, rustikt indrettede galleri under
Norsminde Kro byder de udstillende kunstnere
velkommen og giver et indblik i OdderKystens
lokale kunst. www.galleriunderkroen.dk

Onsdage fra ca. kl. 17
Veteranbil-træf

På den skønne plet ved Hølken Strand lige ud til
Kattegat med udsigt til Tunø og Samsø kan du
hver onsdag komme til træf og se smukke gamle
køretøjer.
www.odderstrandcamping.dk

4.7, 11.7, 18.7, 25.7 og 1.8 kl. 18-21.30
Kajak og kulturhistorie

Tag på opdagelse i havkajak og se det smukke
sommerlandskab fra søsiden. Her findes knap
en plet, hvor mennesket ikke har sat sit spor,
så landskabet er fuld af historie.
www.oddermuseum.dk

5.7, 19.7 og 2.8 kl. 10-14
Guidet tur til Vorsø - naturens ø

På tur til Vorsø i Horsens Fjord – et af Danmarks
mest specielle naturfredningsområder. Kun her
er naturen helt enerådende, og det er lig med
store oplevelser. www.oddermuseum.dk

7.7-9.7
Hou Havnefest

Årets Havnefest byder på masser af musik,
underholdning, fysiske udfordringer og glade
mennesker. www.houhavnefest.dk

8.7 kl. 18-21
Byvandring i Odder

Tag med på tur gennem Odder Bys historie. Hør
hvordan Odder blev Hads Herreds lokalhoved-

stad, og se hvad det betød for den tidligere landsby, der nu blev en af landets større byer uden
købstadsstatus. www.oddermuseum.dk

12.7, 26.7 og 9.8
Blå Flag: Åben Tunøfærge

Kl. 10-10.30, Tunø havn
Kl .12.30-14.30, Hou Havn
Kom ombord på færgen og se navigationsudstyr,
redningsudstyr, maskinrum og hør besætningen
fortælle om skibets opbygning både over og
under dæk. www.visitodder.dk/blaa-flag

13.7, 20.7, 27.7, 3.8 og 12.8
Guidet Tunøtur på traktor

Turen går rundt på det meste af den smukke ø med traktor. Undervejs er der stop og
fortællinger. www.tunøguiden.dk

3.8-5.8
Odder Byfest

Kom og vær med, når hele byen fester. Torsdag
er der optakt med udendørs koncert og fredag
og lørdag starter byfesten med optog, telte med
musik og underholdning, god mad og masser af
liv og glade dage. Om lørdagen kan man desuden
opleve Østjyllands største kræmmermarked.
www.odderbyfest.dk

Sommersejlads

Oplev kysten fra vandsiden. Med cykelfærgen kan
du krydse Horsens Fjord mellem Alrø, Hjarnø og
Snaptun. Tag gerne din cykel med og udforsk den
skønne natur. eler snør vandreskoene.
Læs mere på www.visitodder.dk
Book billet på www.kystlandet.dk

5.8 kl. 18-21
Vandretur om Gyllingnæs

Tag med på en vandretur rundt om næsset,
i en storslået natur med noget af områdets
smukkeste natur, med kæmpestore egetræer,
fantastisk kyst og smukke skovbryn.
www.oddermuseum.dk

6.8. kl. 10 og 12.30
Mød TrygFondens Livredderpatrulje

Livreddere underviser både børn og voksne i
kunstigt åndedræt, genoplivnings- og redningsteknikker, samt giver gode råd om badesikkerhed.
www.visitodder.dk/blaa-flag

9.8 kl. 19-21
Blå Flag: Strandvandretur ved Sondrup

ActiveKid

Find spændende, sjove, anderledes, aktive,
kreative og hyggelige aktiviteter for børn i alle
aldre. Du finder aktiviteter hver dag frem til den
20.8 på www.activekid.dk

Vandretur med fortælling ved Sondrup Strand
(4 km) i det fantastisk smukke gamle fiskerleje.
www.visitodder.dk/blaa-flag

19.8-20.08 kl. 10-16
Madmarked på Brandbygegaard

Den store trælade er fuld af dygtige producenter
fra hele landet og deres dejlige produkter.
www.lonelandmand.dk

27.8 kl. 10-16
Grøn Festival i Økologiens Have

Oplev masser af udstillere, workshops, musik,
debat m.m. Der er haverundvisninger, æseltræk
og aktiviteter for børn. Tag selv picnic-kurv med,
lav snobrød over bål, eller køb mad og drikke i
Haven. www.okologienshave.dk

Facebook.com/LigeFraHjertet

Oplevelseskortet - Oplev mere

Med Kystlandets oplevelseskort får du 50 % på
indgangsbilletten hos en række attraktioner og
aktiviteter. Besøg bl.a. FÆNGSLET i Horsens,
Økologiens Have, Odder Bowlingcenter, Børnebondegården, Horsens Legeland og Odder Museum.
Pris kun 30 kr. Køb på www.kystlandet.dk
Der tages forbehold for evt. ændringer, trykfejl mv.

