
YDERLIGERE INFORMATION

Ugens program finder I på www.ebelfestival.dk. 
Vi tager forbehold for eventuelle fejl og ændringer.

Ebelfestival finder sted i hele byen. 
De forskellige lokaliteter har følgende adresser:

• Festpladsen og Festivalteltet, Nørre Allé 4
• Kulturministeriet, Nørre Allé 4
• Aktivitetshuset, Nørre Allé 4
• Glasmuseet Ebeltoft, Strandvejen 8
• Tinghuset, Torvet 5
• Fregatten Jylland, S.A. Jensen Vej 2 – 4
• Farvergården, Adelgade 15
• Rådhustorvet, Det Lille Rådhus, Juulsbakke 1
• Siamesisk Samling, Juulsbakke 1
• EBIC, Ebeltoft Idrætscenter, Østerallé 17
• Molskroen, Hovedgaden 16, Femmøller Strand
• Ebeltoft Kirke, Grønningen 2
• Bogby Ebeltoft, S. A. Jensens Vej 3
• Danske Bank, Jernbanegade 29
• Ebeltoft Outdoor, Horisonten. Strandvejen 10

Yderligere oplysninger om Ebelfestivalen finder du på 
www.ebelfestival.dk

I festivalugen 13.-20. oktober er Ebelfestivalens information i 
Festivalteltet åben kl. 10-17.  

Telefonisk information:  tlf. 2362 9578

Information om Ebeltoft og byens forretninger:
www.ebeltoftby.dk  

Turistinformation om Ebeltoft og omegn og hele Djursland:
Fregatten Jylland S. A. Jensens Vej, 8400 Ebeltoft
www.visitdjursland.com  

Der tages forbehold for trykfejl, aflysninger og ændringer i programmet.
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SE SMAG OG VÆR SAMMEN
Det er med stor glæde, at vi igen i år kan byde velkommen til 
Ebelfestival i efterårsferien. Alle frivillige står klar til at give besøgende 
gode oplevelser. De mange stadeholdere fra hele landet vil også gerne 
præsentere deres udvalgte produkter.

Som tidligere åbnes Ebelfestival med et stort optog fra havnen 
og gennem byen til festpladsen. I optoget deltager flere lokale 
organisationer og foreninger.

Det er Ebelfestivals mål at udbrede kendskabet til de danske æbler 
og samtidig give gode og interessante oplevelser for både børn og 
voksne. Det vil igen være æblerne der er gennemgående. Der presses 
og sælges æblesaft, sidste år blev det til 10.000 liter – alt udsolgt. Der 
er også æbler og træer til salg i lange baner.

Sidste års indretning af Festpladsen med to store telte, et med kunst 
og håndværk og et andet med fødevarer er videre udbygget, så der 
nu er et stort street food område. Vi har tidligere haft meget regnvejr, 
og håber med den nye teltopstilling at gøre det hele mere hyggeligt 
uanset om det skulle blive regnvejr.

Der er mange nye og interessante 
aktiviteter for børn f.eks. 
”De gamle lege” trylleshow, 
klovneshow og teater. 
Selvfølgelig er der også som 
tidligere år et spændende 
MGP-show med kendte MGP 
vindere.

En anden nyhed, mest for voksne er Bakkesangerinderne som med 
deres pikante optræden underholder med syng med sange.

Som sidste år er der markedsboder på flere torve i byen således, at 
Ebelfestival nu foregår i hele Ebeltoft. De handlende og restauranterne 
er også i festival humør og har særlige tilbud.

Sidste års Festivalarmbånd er udviklet meget. Der er mange 
muligheder for at spare flere hundrede kroner, hvis man bærer 
armbåndet.

Tak til de mange lokale virksomheder som på forskellig vis støtter 
Ebelfestival. De mange festivalaktiviteter er nærmere omtalt i 
programmet samt på nettet, så vælg til og fra efter interesse.
Kom, Se ∙ Smag ∙ Vær Sammen til Ebelfestival, håber alle må få gode og 
interessante oplevelser.

Velkommen
Ebelfestival
Palle Erik Rasmussen
formand

VELKOMMEN TIL EBELFESTIVAL 2018
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OPTOG FRA DEN GAMLE 
FISKERIHAVN TIL FESTPLADSEN
kl. 10.15 Musikalsk opvarmning ved Mobiljazz på den gamle Fiskeri 
 havn. Ebeltoft Træskibslaugs æbleskuder med Spillemands- 
 gruppen Lofferne ombord sejler ind i Fiskerihavnen

kl. 10.45 Det festlige optog 2018 går med Musikken i spidsen ad  
 Stockflethsvej, Nedergade, Juuls Bakke, Adelgade, Nørre  
 Bakke til Festpladsen på Nørre Allé – kom ud af husene og  
 slå følge med Vægterne, Ebeltoft Outdoor, Ebeltoft Løb og  
 Motion, Det lille gule Tog, Gøgleren Tonny Trifolikom,  
 Hatteparade med børnehavebørn fra Kulturskolen Syddjurs  
 og mange andre
 Æble-optoget ankommer til Festpladsen på Nørre Allé

kl. 11.30 Ebelfestivalen 2018 åbnes med tale af Borgmester  
 Ole Bollesen. Vi synger sammen, Slupkoret synger og  
 Gøgleren Tonny Trifolikom underholder o.m.a.

 Konferencier ved åbningen er formand for Ebelfestival  
 Palle Rasmussen

GRATIS ADGANG TIL 
FESTIVALPLADSEN

EBELFESTIVALS

INFORMATIONSBOD:

Finder du ved indgangen til 

den store Festplads på Nørre 

Alle. Her kan du få alt at vide, 

købe skrabelodder og  

festivalarmbånd. 

Velkommen til!

ÅBNINGSARRANGEMENT DEN 13. OKT. KL. 10.15-12.30

DANKORT TERMINAL OG MOBILEPAY
Du kan hæve kontanter i sekretariatet i Festivalteltet og betale med MobilePay hos mange af stadeholderne og festivalens øvrige 

boder.

FESTIVALENSÅBNINGSTIDER 
Fra lørdag d. 13. til fredag d. 19. oktober kl. 10-17

Lørdag d. 20. oktober kl. 10-15

HUSK AT DER 

ER GRATIS 

ADGANG TIL 

FESTIVALPLADSEN

KOM OG 

VÆR MED!



✞

Fregathavn

Trafikhavn

CAMPINGPLADS

Festpladsen

Kortet er sponsoreret 
med copyright af 
reklamebureauet Gustav&hund

Hvem katten laver dit musearbejde?

ÆBLETOFTER

KORT OVER EBELTOFT
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ÆBLEVIDEN-TELTET 

PÅ FESTPLADSEN

I “æblevidenteltet”, der bestyres 

af Walter Møller, er der salg af 

æbletræer – nye og 

gamle sorter.

Siden 2004 har Ebelfestival sammen med borgere og virksomheder anlagt 
12 Æbletofter forskellige steder i Ebeltoft.

Formålet med tofterne er at fremhæve de danske æbler og samtidig at 
præsentere Ebeltoft som æblets by.

Der er i dag ca 350 æbletræer plantet i tofterne. Træerne er forsynet med 
en plade, hvor sorten oplyses samtidig med at giveren af træet er nævnt.

Når det har kunnet lades sig gøre at plante så mange dejlige æbletræer, 
er det på grund af stor opbakning fra borgere og virksomheder, som har 
betalt for træerne. Ebelfestival har plantet træerne og har sørget for 
vedligeholdelse af lundene dels ved frivillig arbejdskraft og dels med hjælp 
fra kommunen.

Ud over at tofterne pryder Ebeltoft er de til glæde for mange borgere, som 
gerne vil smage et dansk æble. Det står nemlig frit for at plukke og smage 
æblerne.

Ved at have forskellige danske sorter i tofterne kan det også være med til 
at informere om de forskellige sorter.

Der er følgende sorter i de forskellige tofter:
Ingrid Marie, Elstar, Coxorange, Rød Aroma, Ahrista, Discovery, Skovfoged, 
Rubinola, Filippa, Kronprins Frederiks taffelæble, Karen Blixen, Ebeltoft 
æblet.

Æbletofterne er anlagt dels på arealer som kommunen har stillet til 
rådighed og dels på arealer stillet til rådighed af private.

Æbletofterne finder du her:
1. Lige overfor Ebeltoft Strand Camping
2. Vibæk Strandvej lige overfor Nøset, ved Æblelunden
3. Ved Falck
4. Ved Brandstationen
5. I hullet mellem Skovkrogen og Skovleddet
6. Ved de tre stenæbler lige overfor Falck
7. Bøgebjerg
8. Søhusparken
9. Stien ved Folboholm
10. Tinghøjvej i Egsmark
11. På hjørnet af Skelhøjevej og Solvangsvej.
12. Motel Ebeltoft -Godthåbsvej 4

I 2018 er der ikke planlagt en ny æbletoft.
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Kl. 10-17 Festpladsen og Rådhustorvet
 Æblepresning og æblesalg.  
 Salg af friskpresset æblemost og friske æbler.

Kl. 10-17 Festpladsen, Æblevidenteltet
 Salg af æbletræer. Et udvalg af spændende gamle sorter.

Kl. 10-17 Festivalteltet på Festpladsen  
 Festivalteltet: vore ca. 30 stadeholdere inviterer dig til at  
 komme ind i teltet og finde alt hvad hjertet kan begære af  
 spændende produkter. Dansk kunsthåndværk, arbejdende  
 værksteder og meget andet.
 
Kl. 10-17 Streetfood-telt på Festpladsen
 Byens restauratører og andre madfolk har sammensat små  
 retter, der er nemme at håndtere.  
 Mad og drikke - og også noget til den søde tand.

Kl. 10-17 Ebeltoft midtby
 Butikkerne er åbne. Vinduerne er i denne uge klædt på til  
 æblefest og du kan gøre mange gode handler i de  
 spændende butikker i Ebeltoft.

Kl. 10-17 Rådhustorvet
 Kom og se årets æblemosaik blive til. Niels Rahbæk er  
 manden, der i løbet af ugen vil skrue tusinder af æbler op for  
 at fremstille årets æble-molbo-motiv.

Kl. 10-17 Lodvigs Torv og Rådhustorvet
 Boder på byens torve.

Kl. 11-15 Festpladsen - Gamle lege  
 Du kan prøve en fin gammel svingkarrusel og du kan prøve  
 kræfter med gamle lege - kan du gå på stylter? sjippe ?

Kl. 10-17 Aktivitetshuset på Festpladsen
 Byg og leg med Lego – få varmen og byg lige det, du vil med  
 de farvede Lego-klodser.

Kl. 10-17 (KUN MANDAG-FREDAG) 
 Festivalteltet på Festpladsen
 Kvickly Aktivitet : "Sund mad i børnehøjde" 
 Alle børn er velkommen til at lave sjove figurer af  
 Frugt og Grønt.
 Man må også gerne smage på "materialerne"
 Og det er ganske gratis.
 Det er også muligt at købe et "Halloween" græskar, og man  
 er velkommen til at sidde hos os og skære det ud.

Kl. 10-17 Nationalpark Mols Bjerges telt på Festpladsen
 Kom forbi teltet og mød medarbejdere fra Nationalparken.

Kl.10 Horisonten, Strandvejen 10 - Lej en kajak til en aktiv dag  
 – mærk kysten og se Ebeltoft på ny 
 Ebeltoft Outdoor udlejer kajakker hele året - også hele uge 42! 
 Som et særligt godt tilbud i efterårsferien kan du leje en  
 kajak inkl. våddragt, svømmevest, skørt og pagaj - kun 400 kr.  
 En dobbeltkajak - til to pers. i én kajak - kan lejes for kun 600 kr. 
 Lejen dækker brug en hel dag og udleveres på Horisonten  
 kl. 10 hver dag i uge 42. 
 Pris: 400/600 kr. Kontakt via SMS 61657365   
 Læs mere på www.horisonten-ebeltoft.dk

kl 13-16 Bogby Ebeltoft holder butikken åben hele ugen 
 S.A.Jensens vej 3

FESTIVALENSÅBNINGSTIDER Fra lørdag d. 13. – fredag d. 19. kl. 10 – 17Lørdag d. 20. kl. 10 – 15

DANKORT TERMINAL 

OG MOBILEPAY

Du kan hæve kontanter i 

sekretariatet i Festivalteltet og 

betale med mobilePay hos 

mange af stadeholderne 

og festivalens øvrige 

boder.
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MGP

AMFI-SCENEN 

SØNDAG  

D. 14. KL. 14

Lørdag 13.okt. kl. 10 -14 Jernbanegade
VETERANBILER 
fra Adelgade og ned til Færgevejen
Arrangør og Sponsor: Ebeltoft Handelsstandsforening

Lørdag 13. okt. kl. 10-16 Fregatten Jylland
SMAG PÅ SØMANDSLIVET – EN SJOV DAG FOR HELE FAMILIEN
Gå ombord på Fregatten Jylland og bliv en fuldbefaren sømand. Som 
rigtige matroser laver I jeres eget reb, får en sømandstatovering, fylder 
maven med skibskokkens lækre retter og meget mere.
Kom højt til vejrs i stormasten. Tillægspris kr. 50,- (klatring er vejraf-
hængig). Se det fulde program på www.fregatten-jylland.dk Arrangør: 
Fregatten Jylland. Entré: Voksne kr. 125,- børn: (4-12 år) kr. 80,-

Lørdag 13. okt. kl. 11-30-15 Aktivitetshuset på Festpladsen
KUNSTKARRUSELLEN - BILLEDKUNSTVÆRKSTED FOR STORE OG SMÅ
Kom og vær med i vores hyggelig familieværksted. Aktiviteterne er til-
rettelagt så børn og forældre/bedsteforældre kan samarbejde om sjov 
billedkunst. Pris 25 kr. pr. barn. Arrangør: Kulturskolen Syddjurs.

Lørdag den 13. okt.kl. 12.00-15.00 Festpladsen
GØGLEREN OG KOMIKEREN TONNY TRIFOLIKOM
Tonny er komiker, entertainer, klovn og stand-up tryllekunstner – Her 
på Ebelfestivalen optræder han med hele spektret, når han følger 
Åbningsoptoget på vej og derefter laver underholdning for børn og 
barnlige sjæle på Amfiscenen på Festpladsen.

Lørdag 13. okt. Kl 11-13 & kl 14-16 Glasmuseet
SANDBLÆSNING 
Dekorér et glas efter eget valg og få det med hjem samme dag. Ingen 
tilmelding. Fra kr. 50 + entré til museet

Søndag 14. okt. kl. 10-16 Fregatten Jylland.
SMAG PÅ SØMANDSLIVET – EN SJOV DAG FOR HELE FAMILIEN
Gå ombord på Fregatten Jylland og bliv en fuldbefaren sømand. Som 

rigtige matroser laver I jeres eget reb, får en sømandstatovering, fylder 
maven med skibskokkens lækre retter og meget mere. Kom højt til 
vejrs i stormasten. Tillægspris kr. 50,- (klatring er vejrafhængig).
Se det fulde program på www.fregatten-jylland.dk Arrangør: Fregatten 
Jylland Entré: Voksne kr. 125,- børn: (4-12 år) kr. 80,-

Søndag 11. okt. kl. 10-15 Aktivitetshuset på Festpladsen
KUNSTKARRUSELLEN - BILLEDKUNSTVÆRKSTED FOR STORE OG SMÅ
Kom og vær med i vores hyggelig familieværksted. Aktiviteterne er til-
rettelagt så børn og forældre/bedsteforældre kan samarbejde om sjov 
billedkunst. Pris 25 kr. pr. barn. Arrangør: Kulturskolen Syddjurs.

Søndag 14. okt. Kl 10- 16 Horisonten, Strandvejen 10
EBELTOFT OUTDOOR DAG
Mærk efteråret på Horisonten - midt i Nationalpark Mols Bjerge. Her 
vil en stort anlagt teltby af 20 luksustelte give alle børn, borgere og 
turister mulighed for at nyde en skræddersyet serie af publikums-
venlige outdoor-aktiviteter. Vi sørger for plads til at hygge og deltage i 
aktiviteterne - uanset vind og vejr.

Søndag 14. okt. Kl 10- 16  Horisonten, Strandvejen 10
VILD BÅLMAD I FLAMMERNES SKÆR
Ebeltoft Outdoor inviterer til “Vild Med Vild Mad” kl. 13.00, hvor de 
første 100 gæster får gratis bålmad serveret i flammernes skær med 
velduftende toner af lokalt sanket brænde. Det er simpelthen så  
hyggeligt. For alle aldre. Husk dit udetøj og vær med til at hygge på 

Søndag 14. okt kl. 13.00 Horisonten, Strandvejen 10
UDENDØRS FERIESJOV I NYE RAMMER
Foreninger, frivillige og erhvervslivet fra lokalområdet arrangerer i fæl-
lesskab en samlet palette af outdoor-aktiviteter for ethvert tempera-
ment. Tag din familie, venner eller kollega under armen, tag en tur på 
Ebeltoft Vig i en dobbelt-kajak og se byen i et nyt perspektiv. Eller sæt 
dig godt til rette med et lammeskind og en kop velbrygget og rygende 
varm kaffe med et skvæt velvære, mens du nyder en fortryllende og 
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veldrejet fortælling i teltene. Fryser du, så er der rig mulighed for at 
få varmen med løbende opstarter af Outdoor Træning, hvor du kan 
udfordre dig selv eller din søn, datter eller livspartner. Tør du sætte 
formen og æren på spil?  Deltagelse er gratis. Dog kan særlige aktivite-
ter forudsætte tilmelding og betaling.  Læs mere på www.horisonten-
ebeltoft.dk

Arrangeret  i samarbejde med Ebelfestival, Nationalpark Mols Bjerge 
og Syddjurs Kommune.

Søndag 14. okt. Kl 11-13 & kl 14-16 Glasmuseet
SANDBLÆSNING. 
Dekorér et glas efter eget valg og få det med hjem samme dag.
Ingen tilmelding. Fra kr. 50 + entré til museet

Søndag 14. okt. kl. 12 Rådhustorvet
HØNSESKIDNING – KOM OG GÆT, HVOR HØNEN SKIDER 
Arrangør: Kolind og omegns Fjerkræklub

Søndag 14. okt. kl. 12 - 15  Festpladsen og byens gader
MUSIKALSK UNDERHOLDNING
Musikalsk underholdning med Steve Hardt's one man band.
Arrangør og sponsor: Ebeltoft Handelsstandsforening

Søndag 14. oktober kl. 14  Amfi-scenen på Festpladsen
BØRN FRA MGP
Kom og hør kendte stemmer fra børne MGP 2017 og 2018. Mød Selma 
med sangen ” Mega irriterende”,A&T – Albert og Tobias - skrev ’Det du 
gør’ som et hyggeprojekt, og sendte den bare for sjov til MGP. Sangen 
handler om ulykkelig kærlighed eller om ulykkelig venskab og mon ikke 
de synger den for os. Luna på 13 år, som til dagligt danser disco og hip 
hop på eliteplan er med på scenen.“Se mig” bliver sunget af Milo på 12 
år.Sangens budskab er, at man skal huske at være sammen med sine 
venner og ikke altid have hovedet nede i sin mobil og iPad. Til at

hjælpe med at sprede sit budskab har han sine venner og dansere 
Emilie og Naamah på 12 år.OG måske kommer der en surprice på 
scenen.Der blir fest på græstrapperne, så kom og vær med.
Gratis adgang. Mulighed for autografer efter koncerten. Sponsor: 
Danske Bank.

Mandag 15. okt. kl. 10-13 Ebeltoft Idrætscenter
KERNESJOV MOTION 
Ebeltoft IF inviterer børn, forældre og bedsteforældre til sjov motion 
med håndbold, fodbold, badminton, tennis og legeaktiviteter. Tag Æb-
letesten eller en tur på hoppepuden. Arrangementet er gratis

Mandag  15. okt. kl. 10-16 Fregatten Jylland
SMAG PÅ SØMANDSLIVET – EN SJOV DAG FOR HELE FAMILIEN
Gå ombord på Fregatten Jylland og bliv en fuldbefaren sømand. Som 
rigtige matroser laver I jeres eget reb, får en sømandstatovering, fylder 
maven med skibskokkens lækre retter og meget mere.

KOM HØJT TIL VEJRS I STORMASTEN
Tillægspris kr. 50,- (klatring er vejrafhængig).Se det fulde program på 
www.fregatten-jylland.dk Arrangør: Fregatten Jylland Entré: Voksne kr. 
125,- børn: (4-12 år) kr. 80,-

Mandag  15. okt. kl. 11 Kulturministeriet på Festpladsen
TRYLLEKUNSTNER MORTENSEN VENDER TILBAGE TIL EBELTOFT 
Med sit glade grin og entusiasme som altid tryllebinder både små og 
store besøger tryllekunstner Mortensen igen Ebeltoft.
Entré 30 kr. Billetsalg ved døren fra 15 minutter før forestillingen.
Begrænset antal billetter.

Mandag 15. okt. Kl 11-13 & kl 14-16  Glasmuseet
SANDBLÆSNING 
Dekorér et glas efter eget valg og få det med hjem samme dag.
Ingen tilmelding. Fra kr. 50 + entré til museet

Mandag 15. okt. kl. 14 Kulturministeriet på Festpladsen
RANDERS EGNSTEATER: SOKKEN
Kolde fødder er der ingen der skal have, så længe der er gode røde uld-
sokker som luner. Ret, vrang, ret, vrang, en maske, to masker. Nu skal 
der strikkes, for når den ene fod har fået en flot rød sok, så vil den an-
den også ha´ en…Det er vaskedag i dag, og tøjet ligger i en stor bunke 
på gulvet. Hønen vil så gerne hjælpe med at sortere tøjet i farver, den 
kender bare ikke forskel på rødt og hvidt. Men den ved, at sure sokker, 
de skal vaskes. Så det bliver de!. En forestilling for de yngste ( 3-5 år), 
der fortæller os, at selvom man er lille, så kan man gøre en stor forskel. 
Alder 3-5 år. Entré: 30 kr. Billetsalg ved døren fra 15 minutter før ar-
rangementet. Begrænset antal billetter. Arrangeret i samarbejde med 
Ebelfestival, Syddjurs Bibliotek og Davs Klaus

Tirsdag 16. okt. kl. 10-16 Fregatten Jylland
SMAG PÅ SØMANDSLIVET – EN SJOV DAG FOR HELE FAMILIEN
Gå ombord på Fregatten Jylland og bliv en fuldbefaren sømand. Som 
rigtige matroser laver I jeres eget reb, får en sømandstatovering, fylder 
maven med skibskokkens lækre retter og meget mere.
Kom højt til vejrs i stormasten. Tillægspris kr. 50,- (klatring er vejraf-
hængig).Se det fulde program på www.fregatten-jylland.dk Arrangør: 
Fregatten Jylland
Entré: Voksne kr. 125,- børn: (4-12 år) kr. 80,-

Tirsdag 16. okt. kl. 11-13 og 14-16 Glasmuseet Ebeltoft
FUSING 
Den færdige fusing kan afhentes efter to dage.
Ingen tilmelding.
Kr. 75 + entré til museet

Tirsdag 16. okt. kl. 11 Aktivitetshuset på Festpladsen
TEATER BLIK: HVAD NU HVIS…
Brædder der balancerer, vægte der forskydes, kugler der triller, 
elastikker, snor, pinde.Et gulv og en spiller udfordrer gennem denne 

forestilling rummet, tyngdeloven, balancen og vores evne til at bygge 
på og bryde ned, udforske, drømme og lege. 
Forestillingen er for de mindste 0-6 år
Entré: 30 kr. Billetsalg ved døren fra 15 minutter før arrangemen-
tet. Efter forestillingen laver Davs Klaus workshop med børnene 
og fortsætter med at lege med de samme temaer som i "hvad nu 
hvis..."Begrænset antal billetter. Arrangeret i samarbejde med Ebelfe-
stival, Syddjurs Bibliotek og Davs Klaus

Tirsdag 16. okt. kl. 12  Amfi-scenen på Festpladsen
HØNSESKIDNING 
Kom og gæt, hvor hønen skider og vind en lille præmie, hvis du gætter 
rigtigt! Arrangør: Kolind og omegns Fjerkræklub.

Tirsdag 16. okt. kl. 14 Kulturministeriet på Festpladsen
DE RØDE HESTE: DEN SANDFÆRDIGE HISTORIE OM DE TRE SMÅ GRISE
Her kommer omsider den usminkede beretning om, hvordan de tre 
små grise (de svin) forsøgte at narre den rare og venlige ulv, og om 
hvordan de to grises uheldige endeligt og den tredje gris’ snu og ud-
spekulerede facon lige siden har sat ulven i et meget dårligt lys.
Alder fra 5 år og ældre Entré: 30 kr. Billetsalg ved døren fra 15 minutter 
før arrangementet. Begrænset antal billetter. Arrangeret i samarbejde 
med Ebelfestival, Syddjurs Bibliotek og Davs Klaus

Onsdag 17. okt. kl. 10-16 Fregatten Jylland
SMAG PÅ SØMANDSLIVET – EN SJOV DAG FOR HELE FAMILIEN
Gå ombord på Fregatten Jylland og bliv en fuldbefaren sømand. Som 
rigtige matroser laver I jeres eget reb, får en sømandstatovering, fylder 
maven med skibskokkens lækre retter og meget mere.
Kom højt til vejrs i stormasten. Tillægspris kr. 50,- 
(klatring er vejrafhængig). Se det fulde program på 
www.fregatten-jylland.dk 
Arrangør: Fregatten Jylland 
Entré: Voksne kr. 125,- børn: (4-12 år) kr. 80,-
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Onsdag 17. okt  Kl. 10.30-13 & 14-16 Glasmuseet Ebeltoft
STØBNING. 
Den færdige figur kan afhentes næste dag. Ingen tilmelding.
Kr. 75 + entré til museet

Onsdag den 17. okt. kl. 11-15 Aktivitetshuset på Festpladsen
Børne Cafe i Ebelfestivallen. Cirkus Flik-Flak Gå i Cirkuslære for en dag
Cirkus Flik-Flak er stedet, hvor børn fra 7 år og opefter kan komme i 
cirkuslære for en dag. Som dagslærling i Cirkus FlikFlak får du mulighed 
for at prøve at køre på ethjulet cykel, jonglere, lave cirkusklovnerier og 
akrobatik, linedans, trylleri, balancetricks og meget, meget mere.
Cirkusdagen afsluttes med en kort gudstjeneste, hvor de børn, som 
har været i cirkuslære, sammen med cirkusartisterne fra Flik-Flak får 
mulighed for at vise noget af alt det, de har lært i løbet af cirkusdagen. 
Børn der ønsker at gå i ”cirkuslære for en dag” møder i kl. 11.00.
Dagen afsluttes med en børnegudstjeneste kl. 14.00.
Alle er velkomne til at deltage i børnegudstjenesten.
Tilmelding nødvendig– senest to dage før på kirkekontoret, tlf. 
86341674 eller på e.mail: ebeltoft.sogn@km.dk mærket tilmelding til 
cirkusdag.

Onsdag 17. okt. kl.18 – 21  Det gamle Rådhus, Siamesisk Samling, 
 Glasmuseet Ebeltoft og Fregatten Jylland
”GO’NAT PÅ MUSEERNE”
En herlig tradition under Ebelfestival er Go’Nat på museerne, hvor Fre-
gatten Jylland, Glasmuseet og Museum Østjylland byder på museums-
oplevelser efter lukketid – og efter mørkets frembrud!
På Det gamle Rådhus og i Siamesisk Samling slukker vi for lyset. Og 
hvem ved, hvad der gemmer sig i fangekælderen eller i Rasmus Hav-
møllers finurlige samling. Oplev Glasmuseet efter lukketid og gå på 
opdagelse i stearinlysenes skær – husk lommelygte! Lysene slukkes, 
skyggerne kommer frem og Fregatten Jylland slår dørene op for en 
aften fyldt med sjov, spænding og en smule uhygge. Tag med på jagt 
efter de seks forsvundne nøgler og bliv belønnet for dit mod.  

Altså saml mod - husk lommelygten og besøg museerne.
Arrangeret i et samarbejde mellem Fregatten Jylland, Glasmuseet 
Ebeltoft og Museum Østjylland.
Billet hos Glasmuseet Ebeltoft og Fregatten Jylland: Voksne 50 kr. Børn 
gratis. Museum Østjylland: Gratis

Torsdag 18. okt. kl. 10-16 Fregatten Jylland
SMAG PÅ SØMANDSLIVET – EN SJOV DAG FOR HELE FAMILIEN
Gå ombord på Fregatten Jylland og bliv en fuldbefaren sømand. Som 
rigtige matroser laver I jeres eget reb, får en sømandstatovering, fylder 
maven med skibskokkens lækre retter og meget mere.

KOM HØJT TIL VEJRS I STORMASTEN 
Tillægspris kr. 50,- (klatring er vejrafhængig). Se det fulde program på 
www.fregatten-jylland.dk Arrangør: Fregatten Jylland. 
Entré: Voksne kr. 125,- børn: (4-12 år) kr. 80,-

Torsdag 18.okt. kl.11-13 & 14-16 Glasmuseet  
GLASBLÆSNING. BLÆS DIT EGET LILLE GRÆSKAR I GLAS
Det færdige græskar kan afhentes næste dag. Tilmelding nødvendig på 
tlf. 86341799. Børn min. 6 år. Kr. 150 + entré til museet

Torsdag d. 18. oktober kl. 11  Aktivitetshuset på Festpladsen
DET LILLE TURNÉTEATER: OM IKKE AT BLIVE ÆDT
Den søde og Rødhætte bliver kastet ud i et surrealistisk eventyr, hvor 
hun møder ulven, Hans og Grete, Askepot og mange andre eventyrlige 
figurer. En unik teatermaskine er rammen, hvor magi og fantasi folder 

sig ud og fortæller om at blive vred og finde modet til at tage sagen i 
egen hånd. Alder: fra 5 år og ældre. Entré: 30 kr. Billetsalg ved døren 
fra 15 minutter før arrangementet. Begrænset antal billetter. Arrange-
ret i samarbejde med Ebelfestival, Syddjurs Bibliotek og Davs Klaus

Torsdag 18. okt. kl. 11 - 14  Farvergårdens Have
ÆBLEMAD OG GODE HISTORIER
Æbler og Farvergården hører sammen. I Farvergården står de oprinde-
lige Ebeltoftæbletræer, og æblerne hænger som regel stadig på træer-
nes grene under Ebelfestival. Traditionen tro laves der mad på bålet i 
Farvergårdens have, og hovedingrediensen er naturligvis de dejligste 
æbler. Maden garneres med gode historier fra området, og ved bålet 
er der altid hygge. Gratis. Arrangør: Museum Østjylland.

Torsdag 20. oktober kl. 12.30-16.30 Aktivitetshuset på Festpladsen
MINI BØRNEFILMFESTIVAL 
For børn 3-7 år med deres voksne. Kom og se fede film med Ebeltoft 
børnefilmklub til den rørende pris af 10 kr.
For alle børn og barnlige sjæle . Køb billet ved døren.

Fredag 19. okt. kl. 10-16 Fregatten Jylland
SMAG PÅ SØMANDSLIVET – EN SJOV DAG FOR HELE FAMILIEN
Gå ombord på Fregatten Jylland og bliv en fuldbefaren sømand. Som 
rigtige matroser laver I jeres eget reb, får en sømandstatovering, fylder 
maven med skibskokkens lækre retter og meget mere.
Kom højt til vejrs i stormasten. Tillægspris kr. 50,- 
(klatring er vejrafhængig).Se det fulde program på 
www.fregatten-jylland.dk Arrangør: Fregatten Jylland
Entré: Voksne kr. 125,- børn: (4-12 år) kr. 80,-

Fredag 19.okt. kl.11-13 & 14-16 Glasmuseet  
GLASBLÆSNING. BLÆS DIT EGET LILLE GRÆSKAR I GLAS
Det færdige græskar kan afhentes næste dag. Tilmelding nødvendig på 
tlf. 86341799. Børn min. 6 år. Kr. 150 + entré til museet

Fredag 19. okt. kl. 11 Kulturministeriet på festpladsen
KLOVNEN ALFREDO 
Mød klovnen Alfredo, der laver trylleshow for hele familien. Han tryller 
med tørklæder, paraplyer - kæmpe terninger - " kaninen Pelle " -ma-
lebøger. Han tager gerne nogle af børnene op som hjælpere og måske 
har han en " ægte " slikmaskine der kan fremstille slik !
Entré: 30 kr. Billetsalg ved døren fra 15 minutter før arrangementet. 
Sponsor: Ebeltoft Strand Camping. Begrænset antal billetter.

Fredag 19.okt. kl. 14 Kulturministeriet på festpladsen
PIRATTRYLLESHOW 
Oplev Piraten Long John, der nu er gået i land i Ebeltoft efter at have 
sejlet havene tynde i mange år. Han har mange spændende ting i pirat-
kisterne. Han kan trylle med ILD - STORE GULDKLUMPER – KNOGLER. 
Det bliver måske lidt uhyggeligt, men kun lidt.
Entré: 30 kr. Billetsalg ved døren fra 15 minutter før arrangementet. 
Begrænset antal billetter.

Lørdag 20. okt. kl. 10-16 Fregatten Jylland
SMAG PÅ SØMANDSLIVET – EN SJOV DAG FOR HELE FAMILIEN
Gå ombord på Fregatten Jylland og bliv en fuldbefaren sømand. Som 
rigtige matroser laver I jeres eget reb, får en sømandstatovering, fylder 
maven med skibskokkens lækre retter og meget mere.
Kom højt til vejrs i stormasten. Tillægspris kr. 50,- (klatring er vejraf-
hængig).Se det fulde program på www.fregatten-jylland.dk Arrangør: 
Fregatten Jylland. Entré: Voksne kr. 125,- børn: (4-12 år) kr. 80,-
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              BRINK Teltudlejning
                                                                                                www.brink-teltudlejning.dk

brink@brink-teltudlejning.dk – Tlf. 86 95 02 77

8634 4300 · www.ebeltoft-mols.dk

TOPPEN AF EBELTOFT
KONCEPTHOTEL · SPORTEL · HOSTEL

PÅ FESTPLADSEN 

OG RÅDHUSTORVET

SALG AF ÆBLEMOST 

OG FRISKE ÆBLER

FRISKPRESSET ÆBLEMOST 

1 FOR 35 KR. 

3 FOR 90 KR.  
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DIN LOKALE FERIEHUSUDLEJER
I EBELTOFT OG PÅ DJURSLAND 

ØNSKER ALLE EN GOD FESTIVAL!

www.ebeltoft-feriehusudlejning.dk

Ebeltoft Feriehusudlejning ApS
S.A. Jensen Vej 3A • 8400 Ebeltoft • Tlf. 8634 3344

Classic Slipper fra 399,-

Low Cut Boot fra 499,-

Adelgade 68 · 8400 Ebeltoft
(Man -Fre 11-17,  Lør 10 - 15)

Ebelfestival2018.pdf   1   22/08/2018   11.23

TORSDAG d. 18. oktober kL. 12.30 – 16.30 MINI BØRNE-FILM-FESTIVAL
I AKTIVITETSHUSET PÅ FESTPLADSEN

Mini Børne-film-festival for børn 3 – 7 år 
med deres voksne. 

Programmet er under udformning, 
men følg med på Facebook og 

www.ebelfestival.dk
Kom og se fede film med Ebeltoft børne- 

filmklub til den rørende pris af 10 kr. 
For alle børn og barnlige sjæle . 

Køb billet ved døren. 

GAMLE LEGE
PÅ FESTPLADSEN KAN DU PRØVE EN FIN GAMMEL 

SVINGKARRUSEL OG PRØVE 
KRÆFTER MED GAMLE LEGE 
- KAN DU GÅ PÅ STYLTER? KAN DU MON SJIPPE ?

TARTELETFEST!

TORSDAG D. 18. OKT KL. 17.30

BANKOSPIL MED 

FINE PRÆMIER

HOVEDGADEN 12, FEMMØLLER STRAND · EBELTOFT · 20513747
WWW.HUSETFROST.COM. HANNE@HUSETFROST.COM

STOCKFLETH
RESTAURANT
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Mosaikken lavet af tusinder af æbler 
blir i år skabt af af Niels Rahbæk. Han 
er en autodidakt billedkunstner med 
mange kreative talenter. Han tegner 
karikaturtegninger, maler, laver 
skulpturer I mange forskellige mate-
rialer og  har vundet en pris I Kina om 
skulpturer I store isblokke. Han sætter 
stor pris på de gamle malerteknik-
ker og har lavet scenografiske- og 
udsmyknings arbejder for teateret 
og en række caféer bl.a. I Aarhus. 
Niels arbejder også med udvikling af 
udstillinger I Den Gamle By. I år bliver 
motivet en af vore kendte Molbo- 
historier, nemlig Geværet og Månen:

Geværet og Månen.
En mand ville en dag holde sjov med 
molboerne ... og han bildte dem ind, 
at der var udbrudt krig i landet, ... og 
at fjenden snart ville komme og  
erobre deres halvø. De blev selvfølge-
lig forskrækket ... og besluttede straks 
at befæste landet godt.
De sendte derfor en lille flok mænd 
over til Århus for at købe et gevær. 
Hos en mand i Århus fandt de efter 
nogen søgen en gammel, rusten 
skyder på en bjælke under loftet. De 
spurgte, hvad den kostede ... og fik 

den for en temmelig høj pris.
Men nu måtte de jo da prøve om den 
kunne skyde. Ingen af dem havde 
særligt mod på at gøre forsøget. 
Tilsidst blev de enige om, at en af dem 
skulle holde på geværet og skyde det 
af, ... mens de andre stod bagved i en 
række og holdt fast i hinanden.
De gik ned til stranden ... og stillede 
sig op, ... og den forreste sigtede over 
mod Mols ... og lod geværet gå af. I  
det samme fik han et ordentligt stød 
af det gamle, rustne gevær, der ikke 
havde været i brug i så mange år, at 
han faldt bagover og væltede alle de 
andre om på jorden.
Lidt efter kom de dog til sig selv igen 
og rejste sig op - men så fik de sig en 
endnu større forskrækkelse. Månen 
stod netop i det samme op over 
halvøen, og da den var gloende rød, 
troede de, ...at de havde skudt deres 
eget land i brand. Forfærdet kastede 
de den væmmelige skyder i vandet, 
... styrtede ned i båden og roede 
hjemefter. Lidt efter, da månen var 
kommet højere op på himmelen, så 
de, at de havde taget fejl - ... og nu 
ønskede de inderligt, at de ikke havde 
begravet deres gevær så hurtigt på 
havets bund.
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Lørdag 13. okt. kl. 09 – 17 P-plads, Femmøller Efterskole
VANDRETUR - MOLS BJERGE STIEN RUNDT
Unik tur! En vandretur med guider fra Nationalpark Mols Bjerge, der har 
projekteret og afmærket den nye kvalitetssti, der er godkendt af Dansk 
Vandrelaug. Turen er inkl en sandwich og en brus fra Ebeltoft Gårdbryg-
geri. Oplevelsestur med fokus på fantastiske naturoplevelser på en 6-7 
timers lang vandretur rundt i hjertet af Nationalpark Mols Bjerge, med 
bl. a. Italienske sti, Agri Bavnehøj, Poskær Stenhus og Trehøje.Pris 275 kr. 
+ gebyr.Læs mere på www.horisonten-ebeltoft.dk

Lørdag 13. okt. kl. 10-16 Fregatten Jylland
SMAG PÅ SØMANDSLIVET – EN SJOV DAG FOR HELE FAMILIEN
Gå ombord på Fregatten Jylland og bliv en fuldbefaren sømand. Som 
rigtige matroser laver I jeres eget reb, får en sømandstatovering, fylder 
maven med skibskokkens lækre retter og meget mere.
Kom højt til vejrs i stormasten. Tillægspris kr. 50,- (klatring er vejrafhæn-
gig).
Se det fulde program på www.fregatten-jylland.dk
Entré: Voksne kr. 125,- børn: (4-12 år) kr. 80,-

Lørdag 13.okt.  kl. 10 -14 Jernbanegade
VETERANBILER FRA ADELGADE OG NED TIL FÆRGEVEJEN
Arrangør og Sponsor: Ebeltoft Handelsstandsforening

Lørdag den 13. okt. kl. 13-17 Skudehavnens fælleshus
MØD FISKERNE OG DERES FISK
De ryger fiskene  i rygeovnen i Skudehavnen om formidagen 
– så gå efter duften fra røgen

Lørdag 13. okt. kl 13 Festivalteltet på Festpladsen
GENSE DIN GAMLE NABO OG SKOLEKAMMERAT 
For sjette gang i træk mødes ”gamle” ebeltoftere fra nær og fjern i for-
bindelse med Eblefestivalen på Festpladsen for at snakke om gamle dage 
- 50’erne, 60’erne, 70’erne …Første år var det et par gamle skolekamme-

rater, der begge var flyttet fra byen, der mødtes efter godt 40 års pause. 
Hvert år er der kommet flere. Sidste år, hvor overskriften for mødet var 
”Når man har Ebeltoft i generne” var der mere end 60 personer. Det er 
ren nostalgi!
De ”gamle” ebeltoftere mødes lørdag den 13. oktober kl. 13!
Ta’ eventuelt gamle billeder og fotoalbummet med fra før Ebeltoft gik af 
lave! Følg os på Facebook-siden: ”For alle som er opvokset i Ebeltoft”

Lørdag 13. okt. kl. 13-22 og søndag kl. 12-16  Kulturministeriet
HARMONIKATRÆF
Traditionen der blev til et harmonikatræf i Ebeltoft.
Det startede med at Ebeltoft Harmonikaklub leverede musikere, til det 
musikalske indslag, ved indsejling af æbler og åbning af Ebelfestivalen. 
Vores bidrag til festivalen siden 2013 har været musik i Kulturministeriet
Nu åbner vi dørene for sjette år med to dages harmonikatræf, der gerne 
skulle fylde den gamle købstad med musik og glade musikanter. Gør 
plads til nogle musikalske og danseglade dage i oktober
Der kommer musikanter fra nord, syd, øst og vest. Over hundrede har-
monikaspillere fra Jylland har sat hinanden stævne. Husk der er fri entre 
begge dage.

Lørdag 13. okt. kl. 13 – 16   Horisonten, Strandvejen 10
VANDRETUR MED GUIDE - EBELTOFT OG AHL
Nyd den betagende udsigt på nedstigningen mod Ahl og mærke efter-
årets friske vinde komme blæsende over Ebeltoft Vig fra Mols Bjerge, 
når starten går fra Horisonten i Ebeltoft - midt i Nationalpark Mols 
Bjerge. Via charmerende stier går turen videre mod Ahl med strande og 
plantager - syd for Ebeltoft. Fra Ahl vandrer vi op gennem skoven ved 
Tolløkke og over Bøgebjerg på vej tilbage mod Horisonten i Ebeltoft. 
Alt sammen for at undgå mest mulig asfalt. Forvent en behagelig tur i 
overkommeligt tempo med en distance på allerhøjest 10-12 km. Efter 
den fælles vandreture er der en dejlig brus/sodavand til alle fra Ebeltoft 
Gårdbryggeri samt et stykke sæsoninspireret kage af friske råvarer med 
et strejf af velfortjent selvforkælelse.Pris 175 kr. + gebyr. 
Læs mere på www.horisonten-ebeltoft.dk

UGENS ARRANGEMENTER SPECIELT FOR VOKSNE
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Lørdag 13. okt. Kl 14 Ebeltoft Park Hotel
MATINÉ MED BAKKESANGERINDER
Kom og syng med når ægte syngepiger med pianist fra Bakkens Hvile 
gæster Ebelfestival. Kaffe / te med æblekagebord
Pris pr kuvert incl. Entré kr. 198,-

Lørdag 13. okt, kl 18.30 - 23.00 (musik kl. 20.00) Ebeltoft Park Hotel
AFTENARRANGEMENT MED BAKKESANGERINDER 
Kom og syng med når ægte syngepiger og deres pianist fra Bakkens 
Hvile med fuldt humør tager dig med på rejse !
Find sangglæden frem, Køb blomster, køb blomster, Gå med i Lunden 

Revymenu alt incl. 
Velkomstdrink, hvidfisk Indienne, 1 glas hvidvin

Æble- og myntefarseret kam, glaserede rodfrugter, bagt kartoffel og 
rødvinssky, 1 glas rødvin, Savarinkage, stænket med æblefond, 

kandiserede æblestykker garneret med vanillaskum, 1 glas portvin
Pris pr. person, incl. entré kr. 450,-

Billetter: 
www.ebelfestival.dk- Hanne Sloth Mode og Ebeltoft Park Hotel

Søndag 14. okt. kl. 10-16 Fregatten Jylland.
SMAG PÅ SØMANDSLIVET – EN SJOV DAG FOR HELE FAMILIEN
Gå ombord på Fregatten Jylland og bliv en fuldbefaren sømand. Som 
rigtige matroser laver I jeres eget reb, får en sømandstatovering, fylder 
maven med skibskokkens lækre retter og meget mere. 

KOM HØJT TIL VEJRS I STORMASTEN 
Tillægspris kr. 50,- (klatring er vejrafhængig).Se program på 
www.fregatten-jylland.dk Arrangør: Fregatten Jylland   Entré: Voksne kr. 
125,- børn: (4-12 år) kr. 80,-

Søndag 14. okt.kl. 10- 16 Horisonten, Strandvejen 10
EBELTOFT OUTDOOR DAG
Mærk efteråret på Horisonten - midt i Nationalpark Mols Bjerge. Her 
vil en stort anlagt teltby af 20 luksustelte give alle børn, borgere og 
turister mulighed for at nyde en skræddersyet serie af publikumsvenlige 
outdoor-aktiviteter. Vi sørger for plads til at hygge og deltage i aktivite-
terne - uanset vind og vejr.

Søndag 14. okt.kl. 13 Horisonten, Strandvejen 10
VILD BÅLMAD I FLAMMERNES SKÆR
Ebeltoft Outdoor inviterer til “Vild Med Vild Mad” kl. 13, hvor de første 
100 gæster får gratis bålmad serveret i flammernes skær med velduf-
tende toner af lokalt sanket brænde. Det er simpelthen så hyggeligt. For 
alle aldre. Husk dit udetøj og vær med til at hygge på Horisonten

UDENDØRS FERIESJOV I NYE RAMMER
Foreninger, frivillige og erhvervslivet fra lokalområdet arrangerer i 
fællesskab en samlet palette af outdoor-aktiviteter for ethvert tempe-
rament. Tag din familie, venner eller kollega under armen, tag en tur på 
Ebeltoft Vig i en dobbelt-kajak og se byen i et nyt perspektiv. Eller sæt 
dig godt til rette med et lammeskind og en kop velbrygget og rygende 
varm kaffe med et skvæt velvære, mens du nyder en fortryllende og 
veldrejet fortælling i teltene. Fryser du, så er der rig mulighed for at få 
varmen med løbende opstarter af Outdoor Træning, hvor du kan udfor-
dre dig selv eller din søn, datter eller livspartner. Tør du sætte formen og 
æren på spil? Deltagelse er gratis. Dog kan særlige aktiviteter forudsætte 
tilmelding og betaling. Læs mere på www.horisonten-ebeltoft.dk
Ebeltoft Outdoor Dag  arrangeres i samarbejde med Ebelfestival, Natio-
nalpark Mols Bjerge og Syddjurs Kommune.

Søndag 14. okt. kl. 10.30 – 13.30  Horisonten, Strandvejen 10
GUIDET KAJAKTUR - OPLEV VIGEN
Nu har du chancen! Kom trygt og tørt i gang med kajak. Her får erfarne 
og uddannede instruktører, der tager dig og en mindre gruppe med på 
en frisk efterårstur på Ebeltoft Vig. Naturligvis i stabile og begynderven-

lige kajakker, der giver ro og balance til at fæstne blikket mod horison-
ten, udsigten og Ebeltoft by fra en ny side. Turen inkluderer introduktion 
til kajakker, kajaksejlads og sikkerhed til søs. Du kan sagtens tage børn, 
din partner eller uprøvede ven med. Alle der kan svømme kan sagtens 
deltage og der sejles hele tiden langs kysten i en tæt gruppe. Kom som 
du er - der udleveres våddragter, svømmeveste og nødvendigt udstyr. 
Forvent to timer på vandet med aktivitet og sejlads. Pris: 650 kr.+ gebyr 
(12 pladser). Læs mere på www.horisonten-ebeltoft.dk

Søndag 14. okt. kl. 11.00   Ebeltoft kirke
GUDSTJENESTE  - OPLEV EBELTOFT KIRKE I FESTLIGT ÆBLE-SKRUD 
I anledning af Ebelfestivallen er kirken flot pyntet med æbler, når sønda-
gens gudstjeneste fejres med evangelium, orgelmusik og sang.

Søndag  14. okt. kl. 11.30 -14  Gågaden og Rådhustorvet
JAZZ I MIDTBYEN
Ebeltoft Handelsstandsforening  har inviteret ”MOBILJAZZ.DK” til at 
spille i byen.Arrangør og Sponsor: Ebeltoft Handelsstandsforening

Søndag 14. okt. kl. 12 Rådhustorvet
HØNSESKIDNING 
Kom og gæt, hvor hønen skider. Arrangør: Kolind og omegns Fjerkræklub

Søndag 14. okt. kl. 12 - 15  Festpladsen og byens gader
MUSIKALSK UNDERHOLDNING
Musikalsk underholdning med Steve Hardt's one man band.
Arrangør og sponsor: Ebeltoft Handelsstandsforening

Søndag 14. okt. kl. 14  Nationalparkens telt på Festpladsen
HØR OM DEN GAMLE SØ-KØBSTADS FASCINERENDE HISTORIE
På en ca. en times guidet rundvisning. Turen starter kl. 14 fra National-
parkens telt. Gratis. Arrangør: Nationalpark Mols Bjerge.

Søndag 14. okt. kl. 9 – 12  Start - Spejdergården, Dråbyvej 9, Ebeltoft
ÆBLEWALK -WALK - EFTERÅRSVANDRING
Der bliver ruter på ca. 5 – 10 – 20 -28 km. 
Starttid kl. 09.00 – 12.00 for de kortere ruter.
Starttid kl. 09.00 – 10.00 for ruter 20 og 28 km.
Startkort 20 kr. 
Kom og oplev en rask travetur i den smukke natur ved Ebeltoft.
Arrangør: Fodslaw Ebeltoft.
 
Søndag 14. okt. kl. 11.15 og 11.20 Start: Bag Glasmuseet Ebeltoft
EBELLØBET  3 1/2 KM 7 KM OG 11 KM.  
Tag løbeskoene på og kom med. Pris 50 kr. Gratis for børn under 12 år – 
kun ifølge med voksne. Indskrivning og betaling fra kl 10.
Arrangør Ebeltoft Løb og Motion.

Mandag  15. okt. kl. 10-16 Fregatten Jylland.
SMAG PÅ SØMANDSLIVET – EN SJOV DAG FOR HELE FAMILIEN
Gå ombord på Fregatten Jylland og bliv en fuldbefaren sømand. Som 
rigtige matroser laver I jeres eget reb, får en sømandstatovering, fylder 
maven med skibskokkens lækre retter og meget mere.

KOM HØJT TIL VEJRS I STORMASTEN
 Tillægspris kr. 50,- (klatring er vejrafhængig).
Se fuldt program på www.fregatten-jylland.dk 
Arrangør: Fregatten Jylland
Entré: Voksne kr. 125,- børn: (4-12 år) kr. 80,-

Mandag 15. okt. kl. 10-13 Ebeltoft Idrætscenter
KERNESJOV MOTION
Ebeltoft IF inviterer børn, forældre og bedsteforældre til sjov motion 
med håndbold, fodbold, badminton, tennis og legeaktiviteter. Tag Æble-
testen eller en tur på hoppepuden. Gratis.

Mandag 15.okt. kl.11-16 Danske Bank – Jernbanegade
BOGBY EBELTOFT HOLDER UDSALG AF BØGER HELE UGEN
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Mandag 15. okt. kl. 14 Nationalparkens telt på Festpladsen  
HØR OM DEN GAMLE SØ-KØBSTADS FASCINERENDE HISTORIE
På en ca. en times guidet rundvisning. Start kl. 14 fra Nationalparkens 
stand. Sprog: tysktalende guide. Gratis. Arr.: Nationalpark Mols Bjerge

Tirsdag 16.okt. kl.11-16 Danske Bank – Jernbanegade
BOGBY EBELTOFT HOLDER UDSALG AF BØGER HELE UGEN

Tirsdag 16. okt. kl. 10 – 13 Mødested: Fregatten Jylland
KØR MED PÅ ÆBLE-CYKELTUR 
Vi skal på cykelturen høre om byens navn. - Vi skal høre om det originale 
Æbeltoft-æbletræ. - Vi skal høre og se byens mange Æbletofter tilplan-
tet siden 2004. Undervejs støder vi på æbletofter med Karen Blixens 
Æbletræ og kronprins Frederiks Taffelæbletræ. - Vi møder flere af byens 
stenæbler, som Rotary i Ebeltoft står bag. Se mere på 
www.ebeltoftturistforening.dk Cykelturen koster 40 kr. pr. voksen. 
Arrangør: Turistforeningen for Ebeltoft og Mols

Tirsdag 16. okt. kl. 10-16 Fregatten Jylland
SMAG PÅ SØMANDSLIVET – EN SJOV DAG FOR HELE FAMILIEN
Gå ombord på Fregatten Jylland og bliv en fuldbefaren sømand. Som 
rigtige matroser laver I jeres eget reb, får en sømandstatovering, fylder 
maven med skibskokkens lækre retter og meget mere.

KOM HØJT TIL VEJRS I STORMASTEN 
Tillægspris kr. 50,- (klatring er vejrafhængig).Se det fulde program på 
www.fregatten-jylland.dk  Arrangør: Fregatten Jylland
Entré: Voksne kr. 125,- børn: (4-12 år) kr. 80,-

Tirsdag 16. okt. kl. 11 - 14  Farvergårdens Have
ÆBLEMAD OG GODE HISTORIER
Æbler og Farvergården hører sammen. I Farvergården står de oprindeli-
ge Ebeltoftæbletræer, og æblerne hænger som regel stadig på træernes 
grene under Ebelfestival. Traditionen tro laves der mad på bålet i Farver-
gårdens have, og hovedingrediensen er naturligvis de dejligste æbler. 

Maden garneres med gode historier fra området, og ved bålet er der 
altid hygge og gode snakke. Gratis. Arrangør:  Museum Østjylland.

Tirsdag 16. okt. kl. 12  Amfi-scenen på Festpladsen
HØNSESKIDNING
Kom og gæt, hvor hønen skider og vind en lille præmie, hvis du gætter 
rigtigt! Arrangør: Kolind og omegns Fjerkræklub

Tirsdag 16. okt. kl 14 Nationalparkens telt på Festpladsen    
HØR OM DEN GAMLE SØ-KØBSTADS FASCINERENDE HISTORIE
På en ca. en times guidet rundvisning. Turen starter kl. 14 fra National-
parkens stand. Gratis. Arrangør: Nationalpark Mols Bjerg

Onsdag 17. okt. kl. 10-16 Fregatten Jylland.
SMAG PÅ SØMANDSLIVET – EN SJOV DAG FOR HELE FAMILIEN
Gå ombord på Fregatten Jylland og bliv en fuldbefaren sømand. Som 
rigtige matroser laver I jeres eget reb, får en sømandstatovering, fylder 
maven med skibskokkens lækre retter og meget mere.
Kom højt til vejrs i stormasten. Tillægspris kr. 50,- (klatring er vejrafhæn-
gig). Se fuldt program på www.fregatten-jylland.dk Arrangør: Fregatten 
Jylland Entré: Voksne kr. 125,- børn: (4-12 år) kr. 80,-

Onsdag 17. okt. kl. 10-12 Effi Huset, Galgebakken
EBELTOFT KROLF AFHOLDER ÅBENT HUS 
Alle er velkomne til at prøve KROLF på banerne på Galgebakken.
I krolf bruger man køller og kugler som i kroket, men i stedet for at spille 
gennem porte, spiller man hen til huller – ligesom i golf.
Krolf træner din koncentration og præcision, og du får sjove oplevelser 
sammen med de andre spillere på turen rundt på banen. Alle kan være 
med – og der er garanti for frisk luft!. Udstyr lånes.

Onsdag 17.okt. kl.11-16 Danske Bank – Jernbanegade
BOGBY EBELTOFT HOLDER UDSALG AF BØGER HELE UGEN

Onsdag 17. oktober kl. 11 Byens gader og torve
SÆKKEPIBESPIL 
Familien Jessen underholder på Festivalpladsen og i byens gader med 
det inciterende sækkepibe spil.

Onsdag 17. okt. kl. 14  Nationalparkens telt på Festpladsen
HØR OM DEN GAMLE SØ-KØBSTADS FASCINERENDE HISTORIE
På en ca. en times guidet rundvisning. Start kl. 14 fra Nationalparkens 
stand. Gratis. Sprog: tysktalende guide . Arrangør: Nationalpark Mols 
Bjerge.

Onsdag 17. okt. kl. 14.30 Kulturministeriet på Festpladsen
STORE ÆBLE-BAGEDYST
Ebelfestival og Turistforeningen inviterer dig til at deltage i denne udfor-
dring, bedes du indlevere dit mesterværk samme dag senest kl. 14.00 
i Kulturministeriet på Festpladsen, hvor et meget kompetent dommer-
team vil tage sig kærligt af din drømmekage. Kl. 15.00 vil navnene på 
tre udvalgte stjernebagere blive offentliggjort. Din kage bør indeholde 
æbler, bær og/eller diverse frugter fra Nationalpark Mols Bjerge. 
Da du selv bor midt i dette Paradis, er bær/frugt fra egen have også legi-
time ingredienser. Kagen må gerne være et festfyrværkeri; men vigtigst 
er det, at du bidrager med en dejlig smagsoplevelse, der får dommerne 
til at svæve rundt i en rus på lyserøde kageskyer i Nationalpark Mols 
Bjerge. Har du lyst, vil det være fantastisk, hvis du vil dele din opskrift 
med vi andre håbløse kagesmede. De vil så blive offentliggjort på Turist-
foreningens hjemmeside. Måske har du - uden at vide det - skabt et me-
sterværk, der vil kunne få Mette Blomsterberg til at falde om i kagedejen 
af begejstring. Hvis din recept er en velbevaret familiehemmelighed, 
er det også fint. Vigtigst er det, at du tryllebinder vores smagsoplevel-
sesverden med en drøm. Du er stjernen, så tøv ikke med at deltage med 
den kage, der vil smage. Måske ligger du inde med den drømmeoplevel-
se, der vil sætte Ebeltoft på Danmarkskortet og gøre alverdens bagedy-
ster til en illusion – en ubetydelig skygge af sig selv. Kaffe og kage 30 kr. 
Gratis entre. Se mere om kagekonkurrencen på ebeltoftturistforening.dk. 
Arrangør: Turistforeningen for Ebeltoft og Mols

Onsdag 17. okt. kl. 18 – 21 Siamesisk Samling og Det gamle Rådhus
GO’NAT PÅ MUSEERNE
En herlig tradition under Ebelfestival er Go’Nat på museerne, hvor 
Fregatten Jylland, Glasmuseet og Museum Østjylland byder på muse-
umsoplevelser efter lukketid – og efter mørkets frembrud! På Det gamle 
Rådhus og i Siamesisk Samling slukker vi for lyset. Og hvem ved, hvad der 
gemmer sig i fangekælderen eller i Rasmus Havmøllers finurlige samling. 
Gratis adgang

Onsdag 17.okt. kl.  18-21  Glasmuseet Ebeltoft
GO’NAT PÅ MUSEERNE OPLEV MUSEET EFTER LUKKETID
Gå på opdagelse i stearinlysenes skær – husk lommelygte! Kr. 50, børn 
gratis

Torsdag 18.okt. kl.10-16 Danske Bank – Jernbanegade
Bogby Ebeltoft holder udsalg af bøger hele ugen i Danske Bank

Torsdag 18. okt. kl. 10-16 Fregatten Jylland
SMAG PÅ SØMANDSLIVET – EN SJOV DAG FOR HELE FAMILIEN
Gå ombord på Fregatten Jylland og bliv en fuldbefaren sømand. Som 
rigtige matroser laver I jeres eget reb, får en sømandstatovering, fylder 
maven med skibskokkens lækre retter og meget mere.
Kom højt til vejrs i stormasten. Tillægspris kr. 50,- (klatring er vejraf-
hængig). Se det fulde program på www.fregatten-jylland.dk Arrangør: 
Fregatten Jylland
Entré: Voksne kr. 125,- børn: (4-12 år) kr. 80,-

Torsdag 18. okt. kl. 10.00 til ca. 12.30 Mødested: S.A.Jensens Vej 3
ÆBLE OG BY-VANDRETUR
På vandreturen skal vi se og høre om byens stenæbler. 
Vi skal høre om byens originale ”Æbeltoft-æbletræ”, - gennem flere 
Æbletofter. Undervejs støder vi på æbletofter med Karen Blixens Æble-
træ og kronprins Frederiks Taffelæbletræ. S.B. Lundbergs gamle Maltfa-
brik er under genopbygning, - det bliver spændende, og det arbejde må 
vi følge, ligesom vi tager en tur gennem en af de store gamle købmands-



gårde i den nordlige ende af Ebeltoft. 
En fortælling om Lodvig i Adelgade er med. Turen fortsætter til byens 
torv og det gamle Rådhus. Vi skal på Kirkegården for at høre om Tosse 
Christian, og derved er vi i den sydlige ende af Ebeltoft.
Vores vandretur går videre gennem havneområdet, her skal vi se på 
Ålekvasen Rigmor i den gamle fiskerihavn, forbi Fregatten Jylland og 
Glasmuseet.  Vandreturen er på ca. 5 km.lang og det koster 40. kr. pr. 
voksen deltager, Se mere på www.ebeltoftturistforening.dk
Arrangør: Turistforeningen for Ebeltoft og Mols

Torsdag 18. okt. kl. 11 - 14  Farvergårdens Have
ÆBLEMAD OG GODE HISTORIER
Æbler og Farvergården hører sammen. I Farvergården står de oprindeli-
ge Ebeltoftæbletræer, og æblerne hænger som regel stadig på træernes 
grene under Ebelfestival. Traditionen tro laves der mad på bålet i Far-
vergårdens have, og hovedingrediensen er naturligvis de dejligste æbler. 
Maden garneres med gode historier fra området, og ved bålet er der 
altid hygge og gode snakke. Gratis. Arrangør:  Museum Østjylland.

Torsdag 18.okt. kl.11-13 & 14-16       Glasmuseet  
GLASBLÆSNING. BLÆS DIT EGET LILLE GRÆSKAR I GLAS
Det færdige græskar kan afhentes næste dag. Tilmelding nødvendig på 
tlf. 86341799. Børn min. 6 år.
Kr. 150 + entré til museet

Torsdag 18. okt. kl. 14  Nationalparkens telt på Festpladsen
HØR OM DEN GAMLE SØ-KØBSTADS FASCINERENDE HISTORIE
På en ca. en times guidet rundvisning. Turen starter kl. 14 fra National-
parkens stand.Gratis.  Arrangør: Nationalpark Mols Bjerg

Torsdag d. 18. okt. kl. 17.30 Kulturministeriet på Festpladsen
HYGGELIG TARTELETFEST
Spis tre tarteletter med fyld efter eget valg. Æblekage og kaffe/te - det 
hele koster kun 110 kr. pr. person. Bankospil om fine præmier. Billetter 
skal købes senest dagen før. Kan købes i Informationen på Festpladsen 

i Æblepressen på Rådhustorvet, hos Hanne Sloth Mode i Adelgade eller 
på webshoppen på www.ebelfestival.dk.

Fredag 19.okt. kl.10-16 Danske Bank – Jernbanegade
BOGBY EBELTOFT HOLDER UDSALG AF BØGER HELE UGEN

Fredag 19. okt. kl. 10-16 Fregatten Jylland.
SMAG PÅ SØMANDSLIVET – EN SJOV DAG FOR HELE FAMILIEN
Gå ombord på Fregatten Jylland og bliv en fuldbefaren sømand. Som 
rigtige matroser laver I jeres eget reb, får en sømandstatovering, fylder 
maven med skibskokkens lækre retter og meget mere.
Kom højt til vejrs i stormasten. Tillægspris kr. 50,- (klatring er vejraf-
hængig). Se det fulde program på www.fregatten-jylland.dk Arrangør: 
Fregatten Jylland Entré: Voksne kr. 125,- børn: (4-12 år) kr. 80,-

Fredag 19.okt. kl.11-13 & 14-16 Glasmuseet  
GLASBLÆSNING. BLÆS DIT EGET LILLE GRÆSKAR I GLAS
Det færdige græskar kan afhentes næste dag. Tilmelding nødvendig på 
tlf. 86341799. Børn min. 6 år.
Kr. 150 + entré til museet

Fredag 19. okt. kl. 14  Nationalparkens telt på Festpladsen
HØR OM DEN GAMLE SØ-KØBSTADS FASCINERENDE HISTORIE
På en ca. en times guidet rundvisning. Turen starter kl. 14 fra National-
parkens stand. Gratis. Sprog: tysktalende guide .  Arrangør: Nationalpark 
Mols Bjerge

Fredag 19. okt. Ebeltoft Golf Club
EBELFESTIVAL GOLF TURNERING I EBELTOFT GOLFKLUB 
Tilmelding af hold på golfbox.

Lørdag 20. okt. kl. 9 – 17  Helgenæs Naturefterskole
VANDRETUR MED GUIDE - HELGENÆS RUNDT
Få en velgørende og oplevelsesrig vandretur, der samler en perlerække 
af fantastiske naturoplevelser rundt på halvøen Helgenæs syd for 

Nationalpark Mols Bjerge. Tempoet tilpasses gruppen sammensætning 
og spredes ud over otte betagende timer, der fører deltagerne rundt 
på Helgenæs med både afstikkere, hemmelige genveje og kantvandring 
langs kystens skønne omgivelser og visuelle oplevelse i særklasse.
Energi og humøret holder vi højt. Vi serverer selvfølgelig en velkom-
poneret sandwich med lokale råvarer og en frisk brus fra Ebeltoft 
Gårdbryggeri til frokost. Du får altså en hel dags vandring med smukke 
naturoplevelser i friske omgivelser og herligt fællesskab.
Pris: 350 kr.+ gebyr  Læs mere på www.horisonten-ebeltoft.dk

Lørdag 20. okt. kl. 10 – 13 Molskroen
EFTERÅRSBRUNCH & ÆBLEGLØGG
Deltag med familie og venner til en hyggelig dag i æblets tegn på 
Molskroen. Vi serverer årets skønne efterårsbrunch med æbler i alle 
afskygninger, og alt hvad hjertet kan begære af både kolde og lune 
brunchdelikatesser, æbleskiver, æblecrumble og naturligvis Molskroens 
hjemmelavede æblegløgg.
På terrassen vil der være masser af lækre smagsprøver og most fra 
lokale producenter.Hertil stemningsfuld live jazz på terrassen.
Æblebrunch inkl. kaffe, te og most: Kr. 225,- pr person. Book bord på 
86 36 22 00

Lørdag 20. okt. kl. 10-16 Fregatten Jylland.
SMAG PÅ SØMANDSLIVET – EN SJOV DAG FOR HELE FAMILIEN
Gå ombord på Fregatten Jylland og bliv en fuldbefaren sømand. Som 
rigtige matroser laver I jeres eget reb, får en sømandstatovering, fylder 
maven med skibskokkens lækre retter og meget mere.
Kom højt til vejrs i stormasten. Tillægspris kr. 50,- (klatring er vejraf-
hængig). Se det fulde program på www.fregatten-jylland.dk  Arrangør: 
Fregatten Jylland. Entré: Voksne kr. 125,- børn: (4-12 år) kr. 80,-

Lørdag 20. okt. kl. 11 – 13  Horisonten, Strandvejen 10
CYKELEVENTYR EBELTOFT RUNDT
Kom med på en frisk cykeltur med Personlig Træner - Camilla Lykke og 

oplev efterårets dufte og betagende farver suse forbi i brisen, mens sul-
ten vokser og kinderne bliver røde. Ruten bringer os naturskønt fra Ebel-
tofts ene smukke kyst til den anden, før vi vender kursen hjemad igen. 
Støv din MTB eller citybike af og kom med på en både hyggelig og flot 
tur, hvor der cykles på både grus og asfalt i et varierende og velgørende 
tempo. Pris 100 kr. + gebyr. Læs mere på www.horisonten-ebeltoft.dk

Lørdag 20. okt. kl.12  Festpladsen
DJURS SQUARE DANCE CLUB
Djurs Square Dance Club giver opvisning. Gratis

Lørdag 20.okt. kl. 13-15 Tinghuset
OLE ELMSTRØM SIGNERER ÅRETS PLAKAT 
Kunstneren bag dette års Ebelfestival-plakat signerer 
plakater i Tinghuset

Lørdag 20.okt. kl. 15 Rådhustorvet
PLAKATKONKURRENCEN 2018 
Vinder af dette års konkurrence afsløres i udstillingsteltet på Torvet ved 
det gamle Rådhus.

Lørdag 15.okt. kl.11-16 Danske Bank – Jernbanegade
BOGBY EBELTOFT HOLDER UDSALG AF BØGER HELE UGEN
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DANKORT TERMINAL 

OG MOBILEPAY

Du kan hæve kontanter i 

sekretariatet i Festivalteltet og 

betale med MobilePay hos 

mange af stadeholderne 

og festivalens øvrige 

boder.

FESTIVALENSÅBNINGSTIDER Fra lørdag d. 13. – fredag d. 19. kl. 10 – 17Lørdag d. 20. kl. 10 – 15



GULDSPONSOR EBELFESTIVAL 2018

VINDER AF PLAKATKONKURRENCE 2017

Vinder af plakatkonkurrence 2017
Ole Elmstrøm, Lunderskov

Ole Elmstrøm skriver om sig selv 
og sin baggrund:
Jeg er uddannet tegner og grafiker 
på Kunsthåndværkerskolen i 
Kolding i 1985 og har siden da 
været beskæftiget i den grafiske 
branche, bl.a. på bogforlag, i 
DONG Energy ś kommunikations-
afdeling, - og senest som grafiker 
på Kolding Musikskole. Jeg har i 
perioder arbejdet freelance med 
alt fra ugeblads- og avistegning til 
bogomslag, børnebøger, medicin-
ske illustrationer for Lægeforenin-
gens forlag FADL og meget andet.  
Jeg har sideløbende arbejdet 
med maleri, tegning og forskellige 
former for grafik - og bl.a. udstillet 
på de statsanerkendte censure-
rede udstillinger Påskeudstillingen 
i Århus og Sommerudstillingen i 
Tistrup,Skolernes Kunstforening, 
Kunstbiblioteket og andre steder.

Ole Elmstrøm signerer årets 
plakat lørdag 20. oktober 
kl. 13-15 i Tinghuset

Plakatkonkurrencen 2018. 
Vinder af dette års konkurrence 
afsløres lørdag 20. oktober kl. 15 
på Rådhustorvet

Vinderplakat 2017
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MINI BØRNE-FILM-FESTIVALEN

TORSDAG d. 18. oktober KL. 12.30-16.30
I AKTIVITETSHUSETS STORE SAL
Mini Børnefilmfestival for børn 3-7 år med deres voksne

Programmet er under udformning, men følg med på facebook 
og på www.ebelfestival.dk

Kom og se fede film med Ebeltoft børnefilmklub til den rørende pris 
af 10 kr. for alle børn og barnlige sjæle. Køb billet ved døren

ENTRÉ
10 KR

BESØG EBELTOFT I EFTERÅRSFERIEN 13.-20. OKTOBER 2018

SE • SMAG • VÆR SAMMEN
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Turistforeningen for 
Ebeltoft & Mols

STEEN KOK 
 –  m a d  u d  a f  h u s e t

Hanne Sloth MODE

SØLVSPONSOR EBELFESTIVAL 2018

BRONZESPONSOR EBELFESTIVAL 2018

Hvem katten laver dit musearbejde?

  

 

FLYVEFISKEN

 

 

Vi støtter Ebelfestival 2018: Alex Pizza Grisetorv ∙ Artiskokken ∙ Bambino Pizza ∙ Bibbe Bunch ∙ Bryggertorvets Pizza ∙ Cafe Vigen ∙ Cherie Ebeltoft 
Clausen Creations ∙ Dan Mølgaard / Glasmuseet ∙ Den Blå Brille ∙ Den stolte slagter ∙ Djurs Sommerland ∙ Ebeltoft Gårdbryggeri ∙ Ebeltoft Optik ∙ 
Ebeltoft Park Hotel ∙ Fiskebutikken Hyttefadet ∙ Fitness World Ebeltoft ∙ Fregatten Jylland ∙ Fuglsøcentret ∙ Føtex ∙ Gade sko ∙ Glasmuseet
Gammelpots Vadsæk ∙ Hanne Sloth Mode ∙ Hos Molboerne ∙ Hos Walter ∙ Hyttefadet Cafe og restaurant ∙ Jernbanegrillen ∙ Karens Køkken ∙ Klip 
og skæg ∙ Kvadrat ∙ Kvickly ∙ Matas ∙ Modehjørnet ∙ MØHL & DRIVSHOLM ∙ Pelli ∙ Pust ∙ Ree Park ∙ Restaurant Hyttefadet ∙ Restaurant Italia ∙ 
Restaurant Kampmann ∙ Restaurant mellem Jyder ∙ Restaurant Stockfleth ∙ Restaurant Støvlen gavekort ∙ Rådhus Cafeen ∙ Skandinavisk Dyrepark ∙ 
Strandkroen ∙ Thomas Dahl ∙ Wunderwear ∙ Ziga
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Ebeltoft · Rønde · Kolind · Mols
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25 % RABAT PÅ ALT I BUTIKKENEbeltoft OptikAdelgade 29

25 % RABAT PÅ ALT I BUTIKKENHanne Sloth ModeAdelgade 1

10% RABAT PÅ MENUER, 
RØGVARER OG 

EGNE PRODUCEREDE VARER
Hyttefadet i madteltet på festpladsen

25% RABAT 
PÅ ALLE PIESZAK JEANS

Pelli
Jernbanegade 11

20% RABAT PÅ HANSEN FLØDEIS
Jernbanegrillen

Adelgade 32

GRATIS LEVERPOSTEJ, TIL 25 KR, VED KØB FOR 100 KR
Slagtervognen

Fredag 10-17 · Lørdag 9-13
Stockflethsvej 13

v/ Hos Walter

RABAT 50 KR 

PÅ KLIPNING, HERRER, 

DAMER OG BØRN

Klip og skæg
Adelgade 13

25% RABAT 

PÅ ALT NATTØJ

Cherie Ebeltoft
Adelgade 42

TÆRTE TATIN M/ÆBLE, KARAMEL OG VANILJEIS60 KR. - 25% RABAT =45 KR.

25% RABAT PÅ NATTØJ OG HJEMMESÆTWunderwearAdelgade 11 G
25 % RABAT 

PÅ ALLE JAKKER

Thomas Dahl

Adelgade 27

10 % RABAT PÅ ALLE FISK OG RØGVARERFiskebutikken, Hyttefadet, Havnevej 11 A

20% RABAT PÅ ALLE IKKE NEDSATTE VARERModehjørnetJernbanegade 14
30% RABAT PÅ TØJ FRA MINUSArtiskokken, Adelgade 4

20% RABAT PÅ ENTRE FREGATTEN JYLLANDS. A. Jensens Vej 4www.fregattenjylland.dk

RABAT 250 KR VED KØB 

AF RAYBAN SOLBRILLE

Den blå brille

Jernbanegade 10

Følg os på facebook

Hanne Sloth MODE

Den Stolte 
Slagter

DEN SELVEJENDE INSTITUTIONFREGATTEN JYLLANDFREGATØEN · 8400 EBELTOFTTLF. 8634 1099 · FAX 8634 2714
info@fregatten-jylland.dk · www.fregatten-jylland.dk

FREGATTEN JYLLAND

Ebeltoft Optik
Adelgade 29 · 8400 EbeltoftTlf. 86 33 73 73 • www.ebeltoftoptik.dk

Havnen • Ebeltoft • 8634 6686

Café • Restaurant • Is-café

HYTTEFADETCafé • Restaurant • Is-Café
Havnen • Ebeltoft • 8634 6686

Café • Restaurant • Is-café

HYTTEFADETCafé • Restaurant • Is-Café

Gå med Festivalarmbåndet i uge 42
Køb armbåndet som gave til dine feriegæster
Alle som bærer Festivalarmbånd i uge 42 
får rabat som angivet i nedenstående

BÆR FESTIVALARMBÅND OG VIS, AT DU STØTTER EBELFESTIVAL
– SPAR MANGE HUNDREDE KRONER

Festivalarmbånd koster 100 kr
og kan købes hos:
• Hanne Sloth Mode, Adelgade 1
• Den Blå Brille, Jernbanegade 10
• Ebeltoft Feriehusudlejning, S. A. Jensen Vej 3a
• Ebelfestivals information, på Festpladsen

Yderligere oplysninger om Ebelfestival 
finder du på: www.ebelfestival.dk


