PROGRAM

PÅ HOU HAVN – 9370 HALS

JUDO

Sponsor til aktiviteten

Reklame – felt

Gratis – mød blot op.

Kontaktperson: Gitte Larsen – 40 36 23 25

Har du lyst til at få et indblik i hvad
judo er? Så kom og vær med!

Sted: Stranden nord for Hou Havn

Judo er en kampsport for alle!
Du kan træne judo for at blive
verdensmester, men du kan også
tage den med ro og træne for at
komme i bedre form og for at lære at
kunne forsvare dig selv.

Torsdag d. 19. juli kl. 10.00–11.30

er en sport,
man falder for.

Billede fra
Hou
eller sponsor

Kæmpe vandkampsbane af
halmballer.

Kom og gå i vandkamp med
familien.
Se hvem der overlever og
hvem der må hjem og skifte
tøjet.

Sponsor til aktiviteten
Reklame – felt

Sted: Hou Havn
Pris: 30 kr. for vandpistol og
10 kr. for balloner.

FOR BØRN

Torsdag til mandag fra kl. 12.00-14.00

VA N D K A M P

Billede fra
Hou
eller sponsor

Kom og få guldfeber sammen
med familien i en kæmpe
sandkasse fyldt med gemte
guldmønter.
Er du den skrappe
guldfinder? Så er du måske heldig
at få en præmie.
Skovl og spand købes på pladsen
Find max fem mønter pr. deltager

Sponsor
aktiviteten
VINtilTIL
FOLKET
Reklame – felt

Torsdag d. 19. juli Kl. 12.00-14.00
Sted: Festpladsen
Pris: 20 kr.

FOR BØRN

Billede fra
Hou
Havblik 6
eller
sponsor
9340 Asaa
Henrik: 51 29 79 07
Karsten: 23 23 33 48

Har du lyst til at optræde? Så få dine
forældre til at skrive en mail til Anne Marie
Hassing, med navn, alder, tlf. samt dét
nummer, som du vil deltage med. Sangnummeret skal kunne findes på Youtube.
I mødes alle kl. 10.30-13.30 hvor I vil øve og
få vejledning og undervisning i sang og i
hvordan man optræder på en scene af Anne
Marie.
Kl. 14.00 går koncerten i gang.
Husk at invitere hele familien!
Aldersgrænse: til og med 6. klasse

Sponsor til aktiviteten

Aalborg kommune
KULTURPULJEN

Torsdag d. 19. juli kl. 14.00

Kom og oplev en monster fed
børne/karaoke koncert i det store telt på
Hou Havn kl. 14.00.

Sted: Teltet på Hou Havn
gratis
Deltagertilmelding senest torsdag d. 12 juli
til Anne-Marie: annemarie.hassing@gmail.com

FED KONCERT

FISK OVER BÅL

Lær om rensning, klargøring &
tilberedning af fisk og skaldyr af
Hou's lokale fiskemand.
Når maden er færdig vil der være
rig mulighed for at smage på dét I
selv har været med til at lave.
Hou Taxi & Aalborg Turistfart
Solparken 19, 9370 Hals
Tlf.: 98 25 35 44
houtaxi@mail.dk

Sted: Hou Havn
Gratis og ingen tilmelding

KOM & VÆR´ MED TIL
AT BRINGE HAVET
IND OVER BÅLET.

Torsdag d. 19. juli kl. 17.00

FOR BØRN

DJ-skumfidus spiller lækker
dansemusik!
Der er mad med i billetprisen.
Baren serverer kun drikkelse uden
alkohol.
I et telt ved siden af børnefesten, må forældrene
gerne hygge sig og vente på at børnene er færdige
med at feste.

Sponsor til aktiviteten
Hou Taxi & Aalborg Turistfart
Solparken 19, 9370 Hals
Tlf.: 98 25 35 44
houtaxi@mail.dk

Reklame – felt

https://hou9370.nemtilmeld.dk/

dine venner til discofest når

Sted: Teltet på Hou Havn
Pris: 50 kr. – tilmelding

Kom og hyg dig og dans med

Torsdag d. 19. juli. kl. 17.00 – 20.00

Sodavands
disco

Live musik med

på scenen i teltet
Gratis adgang

På sit flyvende tæppe, tager Muldvarpen sit
publikum med på en ukonventionel rejse til
farvernes land. Her tilbedes fortiden,
nutiden og fremtidens lakskiver i et
samsurium af kærlighed, glasskår og flyvske
drømme.
Væbnet med sin trofaste guitar, danser
Muldvarpen rundt i sit eget univers af
frugtbare og beskrivende toner der sætter
et veldrejet smil på unge, såvel som ældres,
læber. Musikken er dansksproget ”feelgood” tilsat en skefuld reggae og en
knivspids kærlighed, der hastigt flyver som
pollen i vinden.
Muldvarpens beatorkester består af Steen
Stjerneskud (Cajon/trommer), Magiske
Maria (Kor/tangenter) og Dennis
Dunhammer (Bas).

Torsdag den 19. juli kl. 20.00

Muldvarpen

Billede fra
Hou
eller sponsor

Live musik med

på scenen i teltet
Gratis adgang

Long Line Down – henter
inspiration fra gamle, støvede delta
blues såvel som folk og rock –
resultatet er rå, tung og beskidt
blues. Den Aalborgensiske duo,
bestående af Anders Holm og
Martin Christensen har siden 2013
skabt musik med attitude,
indlevelse og inderlighed!

Torsdag den 19. juli kl. 21.00

Long Line Down

Billede fra
Hou
eller sponsor

KÆMPE
Fængende overskrift
TROMMESHOW
FOR BØRN

Det eneste man kan være sikker på, når
Kalle Mathiesen står for underholdningen
er, at man ikke kan være sikker på noget
som helst.

Sted: Teltet på Hou Havn
Gratis – alle er velkomne

Når Kalles Store Trommeshow kommer vil
man kunne opleve nye musikinstrumenter,
såsom: Balloner, sprøjtefløjte, samurai
sværd og grise. Man kommer også til at
møde 'vinkelsliberen Villy', 'boremaskinen
Boris' og 'Bente Ballonrina’.

Torsdag d. 19. juli kl. 9.0

Kalle er bl.a. kendt fra Ramasjang
serien: Kalles Danmarkstour.

☺ Det skal alle børn opleve ☺

Billede fra
Hou
eller sponsor

Stand Up Paddle (SUP) Introtur på stranden
i Hou alle dag kl. 13.00 - 14.30 og 15.00 16.30. Pris 300 kr./person/1½ time
Med børnene som kaptajn og forældre som
gast. Ro en rundtur i Hou havn. Der er
Diplom til kaptajnen. Fra kl. 10 til 19.
Pris 25 kr./time

Hou Taxi & Aalborg Turistfart
Solparken 19, 9370 Hals
Tlf.: 98 25 35 44
houtaxi@mail.dk

Sponsor til aktiviteten
Reklame – felt

Sted: Hou Havn
Reservation på Tlf. 60212107 eller henv.
Betaling via mobilepay

Stand Up Paddle (SUP) Introtur i Hou Havn
alle dage kl. 10 - 11 og 11 - 12. Pris 200 kr.
for en times intro.

Fredag, lørdag og søndag kl. 9.00-19.00

Leg på vandet med

Billede fra
Hou
eller sponsor

YOGALATES

Du behøver ikke medbringe noget. Kom blot i
noget afslappende gymnastiktøj, som du kan
bevæge dig godt i og Marianne vil guide dig
gennem øvelserne, som er for alle.At dyrke
Yogalates på stranden er en unik og smuk
oplevelse, hvor du har alle duftene og lydene
fra havet med.
Både til pilates og yoga bruges der bolde,
stokke, elastikker, bånd og meget andet. Jeg
lader mig altid inspirere på selve dagen, hvad
du skal igennem af øvelser.
Til sidst får du en skøn dejlig afspænding, hvor
du måske får dig et lille power-nap.

Sted: Stranden Nord for Hou Havn
Ingen tilmelding og det er gratis at deltage
Kontaktperson: Gitte Larsen – 40 36 23 25

Yogalates er en kombination af Yoga og
Pilates.

Fredag d. 20. juli og mandag d. 23. juli
Begge dage fra 10.00 – 11.30

v/ Marianne Kjeldgaard

Jeg glæder mig til at dele nogle vidunderlige
timer med dig.

Billede fra
Hou
eller sponsor

FROKOST –Papa
JAZZ
Daps

Musikerne er alle garvede og rutinerede
jazzmusikere, som har spillet i mange
forskellige sammenhænge og ”med Gud og
hver mand” igennem mange år.
Musikken er pågående for ikke at sige
magtfuld, og musikerne stråler af
spilleglæde på scenen. Papa Dap har spillet
flere steder i Europa samt i New Orleans.

En rigtig god oplevelse

Sted: Teltet på Hou Havn
Pris incl. frokostplatte 125 kr.
Tilmelding via: https://hou9370.nemtilmeld.dk/
Kontaktperson: Ulla Østergaard 27 57 34 81

Stemningsfuld jazz med Papa Daps
Jazzband og frokost på havnen.
Kom og hyg dig, og tag naboen med, til et
par glade timer med udafvendte kendte
Jazznumre.

Fredag d. 20. juli kl. 11.30

Jazzband

Billede fra
Hou
eller sponsor

Live musik med

Musikken søger de stærke følelser med
umiddelbarhed og simplicitet. Katrines
stemningsfyldte og romantiske sange er
som svøbt i bløde vinde fra de
Amerikanske sydstater og denne dag kan
du høre hende som trio, akkompagneret
af guitarist Steffen Frithjof og Johannes.

På scenen i teltet
Gratis adgang

Katrine Schmidt er inspireret af sjælefuld
blues, soul og folk som med længselsfuld
charme også kendetegner hendes unikke
stemme. Katrine Schmidt har siden 2012
været en aktiv del af den danske folk- og
roots scene, medvirkende i flere
konstellationer som sanger og
sangskriver.

Fredag den 20. juli Kl. 15.00

Katrine Schmidt

Live musik med

På scenen i teltet
Gratis adgang

"Min musik er i høj
grad et produkt af
de ting, jeg går og
tænker over. De
sange jeg skriver
former sig meget
efter mit humør.
Går jeg og kæmper
med et eller andet,
som for eksempel
bekymringer om
min fremtid eller
måske noget knas i
kærlighedslivet, vil
man typisk kunne
finde netop de
emner i mine
sange. Går jeg
derimod og har det
fantastisk, og bare
nyder livet, vil man
også sagtens kunne
mærke og høre
det.”

Fredag den 20. juli kl. 16.00

Daniel Joy

Billede fra
Hou
eller sponsor

BY VA N D R I N G I H O U
Fredag d. 20 juli 2018 kl. 14.00

Stenen for Søren Andersen
Hou Batteriet
Galleri Stender
Hou Borgerhus
Hugdrupgaard
Galleri og Den lille Kreative
”Døren til fremtiden”

Mødested: Havnehuset – Hou Havn
Gratis og ingen tilmelding
Kontaktperson: Tove Andersen – 31 15 14 85

”Kunst – Natur – Fritid”
i en lille by på kanten af Kattegat?
Så tag med Tove på byvandring for at se og
hører om:

Fredag d. 20. juli kl. 14.00

Har du lyst til at blive klog på:

FEST FOR UNGE
COCTAILBAR

Du skal være over 18 år
for at købe alkohol.

Sponsor til aktiviteten
Hou Taxi & Aalborg Turistfart
Tlf.: 98 25 35 44
houtaxi@mail.dk

Kontaktperson: Stephenie HGI

Pris: 30 kr. (betales i indgangen)

Aftenens DJ
Tom NeedleSplit Hummeluhr
der 6 gange har deltaget i World
Finals og er Dansk Vicechampion
indenfor DJ kunsten.

Sted: Teltet på Hou Havn

Cocktailbar med bartender
fra Helmuth, der har vundet
priser for sine lækre
cocktails.

Fredag d. 20. juli kl. 20.30

FEST FOR DE UNGE

Kom og se på modetøj for kvinder.

Kom og få en hyggelig snak
Kom og bliv inspireret.

Kom og tag veninderne med.

Sted: Teltet på Hou Havn
Pris: 40 kr. (Betales i indgangen)
Kontaktperson: Dorthe Trabjerg 29733396

Sommermoden
i Hou 2018

Fredag d. 20. juli kl. 17.00

MODEOPVISNING

eller sponsor

Hou Taxi & Aalborg Turistfart
Tlf.: 98 25 35 44

Hvad er JUMPING FITNESS?
- JUMPING FITNESS aktivere mere end
400 muskler samtidig.
- JUMPING FITNESS er en meget
belastningsvenlig sportsgren, hvis man
fx døjer med knæ, ryg eller svage
ankler, da trampolinen gør
belastningen i leddene mindre.
- JUMPING FITNESS er tre gange mere
effektivt end løb og god motionsform.

Hou Gymnastik- og Idrætsforening

Sted: Molen på Hou Havn
Gratis
Tilmelding: hvis du vil være sikker på en
trampolin – så send en SMS til
Gitte Larsen på – 40 36 23 25

JUMPING FITNESS

Lørdag d. 21. juli kl. 10.00–11.30

Kom og være med til den sjoveste form
for motion der findes – noget nyt som
er på vej ind i Danmark….

Sted: Molen på Hou Havn
Gratis og ingen tilmelding
Kontaktperson: Peter Karlsen -vagnerkarlsen@outlook.com

Helt nye og spændende oplevelser venter
ude på vandet. Landet og vandet, tager sig
ganske anderledes ud fra vandsiden, hvorfor
det varmt kan anbefales at prøve kræfter
med sejlads i kajak.
Den smukke og forholdsvist uberørte natur
omkring kysten lader sig betragte fra sin vilde
side, når man lydløst glider igennem vandet i
en havkajak. Her har man mulighed for at
komme helt tæt på dyrelivet og de smukke
scenerier der udgør kysten. Samtidig med at
du nyder det bedste den danske natur kan
tilbyde, er det en glimrende mulighed at
hygge sig og få en god motion

Lørdag d. 21. juli og søndag d. 22. juli
Begge dage fra kl. 12.00-14.00

Oplev kysten fra en helt ny side
med en tur i kajak.

Billede fra
Hou
eller sponsor

Live musik i teltet kl. 13.00 med
While I Wonder. Gratis adgang. Kolde
fadøl og andet godt kan købes.

Læs mere på

HOU

Pris: 50 kr. (betales ved molen)
Løbet arrangeres i samarbejde med
Løbeklubben AMOK

Rundeløb – 5,2 km.
Løbet starter på molen i Hou.
Her er toiletter og bad samt mulighed
for opbevaring af tasker.
Forplejning i mål-området.
Ruten vil føre jer gennem det
fantastiske naturskønne Hou område
med skov og strand. Cannonball – du
holder selv styr på omgange og
distance

Lørdag d. 21. juli kl. 10.00

Fantastiske
Skov -og strandløb

Billede fra
Hou
eller sponsor

Live musik med

På scenen i teltet
Gratis adgang

”While I Wonder skaber med ganske få
virkemidler et smukt, velklingende
lydlandskab, som tager lytteren med
på en forunderlig, rolig, atmosfærisk
rejse” (Kbh spillestedet VEGA)
Så smukt og rammende kan While I
Wonders musik beskrives. Bandet
spiller folk/pop med en akustisk
sound, og har samtidig en kant af jazz
og en rocksjæl gemt i sig

Lørdag den 21. juli kl. 13.00

While I Wonder

Billede fra
Hou
eller sponsor

Live musik med

På scenen i teltet
Gratis adgang

Dansk dou – Asbjørn Løvendahl
Mogstad & Thomas Wandborg – som
finder inspiration i den danske
sangskrivertradition. Gode
fortællinger, nærhed og et strejf af
humor.

Lørdag den 21. juli kl. 14.00

Èn Mand Stærk

Billede fra
Hou
eller sponsor

Live musik med

Inspirationen til Thomas’ musik er hentet fra flere
stilarter, men især Burt Bacharach er som
komponist en af de store inspirationskilder.
Desuden kan der trækkes linjer til mere nutidige
musikere som Brad Mehldau og Robert Glasper.
Uanset i hvilken retning Thomas bevæger sig i med
sine kompositioner, er det altid med den flotte
melodi for øje…"

På scenen i teltet
Gratis adgang

Thomas Normann er pianist og bosat i Aalborg.
Han er uddannet i musik fra Aalborg Universitet i
2016, men er nu optaget på Det Jyske
Musikkonservatorium. Thomas har gennem flere
år arbejdet som pianist, komponist og arrangør på
forskellige projekter, herunder musicals,
teaterkoncerter og endda revyer. Sideløbende har
han spillet med i en lang række grupper og bands,
som tæller alt fra duoer til big bands.

Lørdag den 21. juli kl. 16.00

Thomas Normann
Kvartet

Billede fra
Hou
eller sponsor

Live musik med

Fra tidligere at have bevæget sig i et mere hårdt
rocket univers, har bandet langsomt, men
sikkert, bevæget sig i en mere indie-rocket
retning. Det er dog stadig eksperimenterne, der
er i centrum i den musikalske proces. Det
udmunder i en en storslået og
eksperimenterende lyd, der skiftevis præges af
buldrende distortion og fredsommelige
åndehuller. herhjemme og i udlandet.

På scenen i teltet
Gratis adgang

Aztek blev dannet i 2015 i Aalborg, med
udgangspunkt i en fælles nysgerrighed for at
dykke ned i rockens uendelige facetter og
muligheder. Musikken kan bedst beskrives som
harmonisk eksperimenterende, kontrasterende
og kraftfuld. Den komplementeres af Benjamin
Vestergaards storslåede, sikre vokal, der binder
de mange elementer sammen til en
rumklangsmættet, halvmelankolsk storbyrock
anno 2018.

Lørdag den 21. juli kl. 17.00

Aztek

Billede
fra Hou
eller
sponsor

RAFLE
KO N KU R R E N C E

Hou Taxi & Aalborg Turistfart
Solparken 19, 9370 Hals
Tlf.: 98 25 35 44

Sponsor til aktiviteten
Reklame – felt

Kontaktperson: Jacob Sørensen

Alle må være med, og
der er præmier på spil!

Sted: teltet på Hou Havn
Pris: 20 kr.
Tilmelding i den gule vogn senest 15.45

Så kom og vær med i
Fantastiske Hou’s Rafle
Konkurrence.

Lørdag d. 21. juli kl. 16.00

Er du skrap til rafling?

Billede fra
Hou
eller sponsor

Brug en lørdag eftermiddag på at
møde andre der nyder brætspillets
udfordringer, eller invitér dine
vennerne – og få et rigtig hyggelig dag
på Hou Havn med et af de mange
udvalg af brætspil, som vi har samlet!
Der er åbent i baren, og det vil
desuden være muligt at snack’e den
med lækre nachos. Lyt samtidigt til de
fire fede upcomming bands, som
spiller i løbet af eftermiddagen.
Glæd jer!

Reklame – felt

Sted: Teltet på Hou Havn
Det er gratis at låne spil
Kontaktperson: Tove Fønss – 27 99 96 40

BRÆTSPILSCAFÉ

Lørdag d. 21. Juli fra kl. 13.00-17.00

BRÆTSPILSCAFÉ

Drømmer du om at få din egen sejlbåd
eller motorbåd?
Har du aldrig været om bord på en lille
sejlbåd?
Hvordan sejler man egentlig med en
sejlbåd.
Kom en snut forbi Hou Havn og bliv
klogere på de fantastisk oplevelser
sejlerlivet kan bringe.

VIN TIL FOLKET

Sted: Hou Havn
Pris: Gratis
Kontaktperson: Dorthe Trabjerg 29733396

Få lov at kigge indenfor på
nogle af bådene i Hou Havn.

Lørdag d. 21. juli og søndag d. 22. juli
Begge dage fra kl. 14.00-15.00

Åbne
både i Hou
Havn
Fængende
overskrift

Fængende overskrift

Hou Gymnastik- og
Idrætsforening

https://hou9370.nemtilmeld.dk/

og gæstesolist, Jakob Sveistrup.
Forsanger Claus Hassing (som blandt andet er
kendt fra TV2’s ”Så det synger” og ”Dansk Melodi
Grand Prix”) styrer festen og bandet med
rutineret hånd, og sammen med publikum bliver
der skabt den gode stemning med den bedste
musik.
Du er garanteret en kvalitativ og god oplevelse,
både for øjne, ører, hofter og ben, når NOSTALGI
sætter gang i din fest med soul-, pop- og
rockklassikere fra alle tider.
Gæstesolist Jakob Sveistrup er blandt andet
landskendt for sin deltagelse i ”stjerne for en
aften” i 2000, hvor han blev nummer fire med
sangen ”True to your heart” og som vinder af
Dansk Melodi Grand Prix 2005 med sangen
”Tænder på dig”.

Lørdag d. 21. juli kl. 19.00

Med helstegt pattegris fra Malin
Livemusik med bandet NOSTALGI

Sted: Teltet på Hou Havn
Pris incl. mad: 195 kr. - Pris uden mad: 80 kr.
Billet med mad købes på:

T E LT - B A L

Billede fra
Hou
eller sponsor

PIXLBOX

Mød den på Hou Havn
PixlBOX er Foreningen PixlArts i Østervrås
nyeste innovative formidlingsgreb.
PixlArt har ombygget en tidligere bogbus til
en mobil udstillingsenhed, som rummer
utallige muligheder for at gøre kunsten
nærværende og vedkommende for et
meget stort publikum. Men PixlBOX’en er
meget mere end blot en mobil
udstillingshal. PixlBOX’en skal også i stor stil
anvendes til undervisningslokale til
workshops, og scenen på taget til både
koncerter og foredrag
PIXLBOX er det uventede og overraskende
møde med kunsten, som gør kunsten
tilgængelig og relevant for alle!

Aalborg kommune
KULTURPULJEN

Sted: molen på Hou Havn
Gratis
Kontaktperson: Tao Lytzen 20 44 23 32

MOBIL FOTOUDSTILLING

Lørdag d. 21. juli og søndag d. 22. juli

mobil fotoudstilling

Billede fra
Hou
eller sponsor

Gudstjeneste ved vandet

HOU HAVN

Gudstjeneste i teltet på Hou
Havn. Efterfølgende er Hou
menighedsråd vært ved en kop
kaffe og rundstykker.

Alle er velkomne

Sponsor til aktiviteten

Sted: Teltet på Hou Havn
Kontaktperson:
Lone Christense – 29 39 22 99

PÅ

Søndag d. 22. juli kl. 10.00

GUDSTJENESTE

Vi danser linedance til både
rock, pop og country.
Kom og prøv! Det giver både
samvær, glæde og motion

Aalborg Kommune
Kulturpuljen

Sted: molen på Hou Havn
Gratis– du møder blot op
Kontaktperson: Gitte Larsen -

Du behøver hverken cowboyhat
eller cowboystøvler for at danse
linedance.

Søndag d. 22. juli kl. 11.30 – 12.30

KOM OG PRØV

eller sponsor

KUNSTHÅNDVÆRKERMARKED

Markedet giver lokale kunsthåndværkere
mulighed for at vise, hvad de kan.
Det foregår i de skønne omgivelser på
Hugdrupgaard, hvor der også er åben i
Galleri Hou.

HALS

Stuehuset på Hugdrupgaardr er en del af
en gård fra 1500-tallet beliggende midt i
den maleriske fiskerby, Hou. Stuehuset,
som er fra 1812, danner rammen om
Galleri Hou. De lavloftede stuer er med til
at give en hyggelig atmosfære, som
sammen med skulpturhaven indbyder til
besøg.

Kom på havnen bagefter!

Sted: Nørregade 21, 9370 Hals
Kontakt: Titter Christensen 21 68 15 66

KUNSTHÅNDVÆRKER-MARKED

Søndag d. 22. juli fra kl. 11.00-17.00

Fængende overskrift

Billede fra
Hou
eller sponsor

Live musik med

Inspireret af Springsteen og
John Mayer fortæller Philip
historier drevet af medrivende
guitarspil og følsomme tekster.

Gratis adgang

Søndag den 22. juli kl. 16.00
på scenen i teltet

Philip Grandjean

Billede fra
Hou
eller sponsor

Live musik med

Det musikalske projekt “Angående Mig”
startede tilbage i 2017 i forbindelse med
talentudviklingsforløbet, Lydkanten. Blot
ét år efter kan den unge sangskriver nu
kalde sig for Årets Nordjyske
Singer/songwriter, da hun i foråret 2018
vandt Skråen BandBattle i singer
/songwriter-kategorien.

På scenen i teltet
Gratis adgang

Angående Mig” er dæknavnet for en
hudløst ærlig aalborggenser, der er drevet
af en trang til at fortælle. Med en
forkærlighed for den danske lyrik
udleverer hun sig selv og sin samtid
gennem vanlig selvironi og kontroversielle
tematikker. Hun låner historier og billeder
fra tilværelsens perroner og mixer dem til
en poetisk tapas, man ikke kan få nok af.

Søndag den 22. juli kl. 17.00

Angående
Mig

Billede fra
Hou
eller sponsor

Fantastisk hyggelig
Vinsmagning

vinsmagning

Vi har sammensat en smagning
med seks fantastiske vine fra
Californien. Vi vil fortælle lidt om
vinene, og det område de kommer
fra. Efterfølgende vil der være
mulighed for at købe vinene til
fordelagtige priser.
Max 100 personer – der bliver rift
om pladserne!
Vin til Folket v/ René KortegaardJensen

Vin til Folket
powerhosting.dk

Søndag d. 22. juli kl. 19.00-20.00
Pris: 150 kr.
Tilmelding:
https://hou9370.nemtilmeld.dk/

Kom og få en lækker vinoplevelse
med vine fra www.vintilfolket.dk.

Deres filosofi er, at enhver koncert skal
have seriøs dybde og folkelige brede.
I vil bl.a. høre værker af bl.a. Carl Nielsen,
Edward Elgar, Henry Mancini og Ib
Glindemann.
Glæd jer til en fantastisk aften!

Sponsor til aktiviteten
Reklame – felt

Gratis adgang

Brødrene Peter og Claus Ettrup Larsen er
vokset op med den klassiske musik
som en naturlig del af livet. Fra
barndommen i Tivoli-Garden og op
gennem studietidetid har de givet talrige
koncerter sammen for fløjte og klaver. I dag
er Claus solofløjtenist i Aalborg
Symfoniorkester og Peter er dirigent, men
nu står de atter sammen for at videregive
deres glæde og entusiasme for musikken
ved en forrygende koncert med både tale
og musik for fløjte og klaver.

Søndag d. 22. juli kl. 20.00
Sted: Teltet på Hou havn

Musikalske
fortællinger

Billede fra
Hou
eller sponsor

fra kl. 10:00-16:00. Markedet er populært, og
folk strømmer til havnen for at gøre en god
handel. Kræmmerne kommer med festlige
indslag og skaber et godt og varieret marked
med alt fra friske grøntsager, snacks, nyt tøj til
lokale børns legetøj.
Der er også mulighed for at købe en stand til
kræmmermarkedet, og denne kan fås til
billige penge – endda så billig, at selv børn
kan være med til at sælge sine godter. Alle
kan altså være med, hvilket er med til at gøre
dette marked velbesøgt.
Nordjysk kaffebord kl. 14 – og underholdning
med seniordans og harmonikamusik.

Sponsor til aktiviteten

Sted: molen på Hou Havn

Kræmmermarked på Hou Havn

Mandag d. 23. juli fra kl. 10.00–16.00

Hver mandag i sommerperioden er der

Live musik med

Gandrup Harmonikaklub

Gandrup Harmonikaklub
andersbondgaard@gmail.com

Reklame – felt

Sted: ved Havnehuset
Gratis adgang

Gandrup Harmonikaklub mødes hver
onsdag på Værestedet i Gandrup,
hvor der kommer 25-30
harmonikaspillere til harmonikaspil og
hyggeligt samvær.
Deres repertoire er glad og populær
musik, der kan synges og danses til.
De spiller bl.a. på plejehjem og
aktivitetscentre, til danseaftener og
harmonikatræf.

Mandag d. 23. juli kl. 15.00

Stemning i havnen

KÆMPE KAGEBORD

Fængende overskrift

HJEMMEBAGT KAGE

Lækkert hjemmebag, kaffe og the
ad libitum!
Kom forbi Hou Havn og drik en kop
kaffe, og nyd den hyggelige
stemning til musik, dans og
underholdning.
Arrangementet er for hele
familien!
Der vil også være kager uden sukker

Sted: Teltet på Hou Havn
Pris: 45 kr. – ingen tilmelding
Kontaktperson: Flemming 24 62 62 30
Gitte 23 39 64 32

ÆGTE NORDJYSK KAFFEBORD MED

Mandag d. 23. juli fra kl. 14.00–16.00

KÆMPE
KAGEBORD

Billede fra
Hou
eller sponsor
Reklame – felt

Til arrangementet får alle en god
og festlig oplevelse med dans,
sang, latter og sjov motion.
Glæd jer! Det bliver vældig
underholdende og giver virkelig
anledning til at ”rokke” med.
Nyd også et
kæmpe nordjysk kaffebord

Sted: Hou Havn
Kontaktperson: Lis Larsen
Mobil: 51 33 60 76

Seniordanserne er en flok med
godt humør og som elsker at
danse.

Mandag d. 23. juli kl. 14.00

SENIORDANSERNE

UDENDØRS BIO

Gosling og Emma Stone
Filmen starter når solen går ned!

Pris: 30 kr. (betales på pladsen)
Der sælges mad og drikkevarer
Kontaktperson: Dorthe Trabjerg – mobil: 29 73 33 96 .

Nyd et glas og hyg dig med venner i
naturen og få en enestående
sommeroplevelse til filmen:
LA LA LAND, med bl.a. Ryan

Sted: Hou havn

Mens solen synker i vest efter
endnu en fantastisk sommerdag,
sætter vi os tilrette i klitten eller i
teltet for at se en dejlig film på det
kæmpe store lærred.

Mandag d. 23. juli fra kl. 19.00

LA LA
LAND

