
YDERLIGERE INFORMATION

Ebelfestival finder sted i hele byen. 
De forskellige lokaliteter har følgende adresser:
• Amfi-scenen, Festpladsen, Nørre Allé 4
• Bryggertorvet
• Glasmuseet Ebeltoft, Strandvejen 8
• Ebeltoft Kunstforening, Tinghuset, Torvet 5
• Fregatten Jylland, S.A. Jensen Vej 2 – 4
• Farvergården, Adelgade 15
• Torvet, Det Lille Rådhus, Juulsbakke 1
• EBIC, Ebeltoft Idrætscenter, Østerallé 17
• Cafe Sicilia Adelgade 19
• Molskroen, Hovedgaden 16, Femmøller Strand
• Ebeltoft Kirke, Grønningen 2
• Bogby Ebeltoft, S. A. Jensens Vej 3
• Danske Bank, Jernbanegade 29
• Effi huset, Galgebakken 4
• Kulturloftet, Maltfabrikken, Maltvej 2
• Jørgen Faaborgs gård, Adelgade 25-27
• Restaurant Stockfleth, Stockflethsvej 12

Yderligere oplysninger om Ebelfestivalen finder du på www.ebelfestival.dk 
eller find os på facebook.com/ebelfestival.

I festivalugen 12.-19. oktober er Ebelfestivalens informationsbod i krydset 
Adelgade/Jernbanegade åben kl. 10-17. 
Telefonisk information: Tlf. 2362 8121

Billetter købes på www.go-syddjurs.dk
Flere oplevelser i området kan findes på oplevsyddjurs.dk

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.

PROGRAM FOR

Se · Smag · Vær Sammen

EFTERÅRSFERIEN · 12. - 19. OKTOBER 2019 · EBELTOFT · DANMARK · EBELFESTIVAL.DK



Velkommen til Ebelfestival 2019 i efterårsferien. 
Det er en begivenhed som nu for 16. gang har rigtig mange besøgende.
Vi har i år lavet store fornyelser. Alle aktiviteter er flyttet til byen. 
Der er telte og boder på torvene i det meste af byen. Vi vil gerne, at 
alle besøgende til Ebelfestival også får glæde af byens hyggelige og 
historiske miljøer.
At Ebelfestival er kommet til byen vil også blive markeret med musik. 
Der er hver dag forskellige bands, som spiller og giver liv i gaderne.
Når vi kan lave Ebelfestival, er det takket være de mere end 150 
frivillige, som er aktive både før, under og efter festivalen.
En stor hjælp er også de mange sponsorer, Syddjurs Kommune og især 
fonde som i år giver særlige tilskud i forbindelse med flytningen til 
byen. Som tidligere åbnes Ebelfestival med optog fra havnen og i år til 
Torvet, hvor den officielle åbning foregår.
Det er Ebelfestivals mål at udbrede kendskabet til de danske æbler 
samtidig med, at både børn og voksne får glæde af Ebeltofts historie 
og kultur.
Det er æblerne, der er gennemgående. Der presses og sælges 
æblesaft, sidste år blev det til 10.000 liter – Der er også æbler og træer 
til salg i lange baner igen i år.
Ud over flytningen til byen er der mange andre fornyelser. Vi har 

i år fået 3 nye samarbejdspartnere nemlig Rampen, Spejderne og 
foreningen Kulturloftet. Rampen arrangerer musik en aften for de 
unge. Desuden leverer Rampen frivillige medhjælpere bl.a. ved 
MGP-koncerten for børn. Spejderne arrangerer snobrødsbagning 
på bål på Torvet, så kom og bag med. Ebelfestival og spillestedet 
Kulturloftet arrangerer musikaften med bluesband. Antallet af 
udstillere er ca. samme som sidste år. Der er en del nye udstillere 
i Kunsthåndværkerteltene på Bryggertorvet og i Jernbanegade. 
Desuden er der flere nye udstillere i street-food afdelingerne i Jørgen 
Faaborgs gård og ved Maltfabrikkens. I alt er 
der i år 16 nye udstillere. Det nye Kulturloft 
på Maltfabrikken er også fuldt udnyttet. 
Her er hver dag arrangementer formiddag, 
eftermiddag og aften for henholdsvis børn og voksne.

Så kom og vær med 
SE - SMAG - VÆR SAMMEN. 
Nu kan du opleve byen samtidig 
med, at du er til Ebelfestival. 
Jeg håber, at alle får gode oplevelser.
Palle Erik Rasmussen, formand.

FESTIVALENSÅBNINGSTIDER 
Fra lørdag d. 12. til fredag d. 18. oktober kl. 10-17

Lørdag d. 19. oktober kl. 10-15

IRSK AFTEN

Fredag d. 18. kl. 19

Irsk aften - irsk stuvning og øl 

herefter folkemusik med 

Wedgewood trio.

Billetter købes på 

go-syddjurs.dk

SE SMAG OG VÆR SAMMEN



OPTOG FRA DEN GAMLE 
FISKERIHAVN TIL RÅDHUSTORVET
10.15 Musikalsk underholdning ved Fiskerihavnen, Ebeltoft 
 Træskibslaugs - æbleskuder med Spillemandsgruppen 
 Lofferne ombord sejler ind i Fiskerihavnen
10.45 Optog starter fra Fiskerihavnen. Mobiljazz, Veteranbiler, 
 Det lille tog, Egnsteatrets store dukker, Slupkoret, 
 Æbleveteranbiler – Æblepiger, Ebeltoft Løb og Motion,
 Svartløga – Mød  kunstnerne fra kunstnergruppen The 
 Gaming Department, Den gamle brandbil,
10.55 Optog ankommer til Torvet  hvor åbningen foregår
 Mobiljazz underholder på Torvet
11.00 Velkomst Palle Rasmussen
 Åbning ved formand for udvalget for Plan, 
 udvikling og kultur Riber Hog Anthonsen
 Vi synger sammen

EBELFESTIVAL ER 
GRATIS FOR ALLE

EBELFESTIVALS

INFORMATIONSBOD:

Finder du centralt i byen ved 

krydset mellem Adelgade

og Jernbanegade

MOBILEPAY
Du kan betale med MobilePay hos mange af udstillerne og festivalens øvrige boder.

ÅBNINGSARRANGEMENT DEN 12. OKT. KL. 10.15-12.00
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RÅDHUSTORVET
• Æblepresser
• Plakatkonkurrence
• Kunsthåndværk
• Food

FARVERGÅRDEN, ADELGADE 15
• Børstenbinder

JERNBANEGADE
• Kunsthåndværk
• Æblepresser
• Æbleviden
• Infobod
• Kunsthåndværk
• Food

BRYGGERTORVET
• Kunsthåndværk
• Café

JØRGEN FÅBORGS GÅRD, ADELGADE 25 -29
• Food
• Café

MALTFABRIKKEN, INDGANG VED ADELGADE  49
• Food
• Børneaktiviteter mm.
• Kulturloftet
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KORT OVER EBELFESTIVAL

DET FINDER DU PÅ EBELFESTIVAL 2019

1 RÅDHUSTORVET
Madpandekager og glaserede æbler
Pileflet
Æblepresse
Plakatkonkurrence

2 FARVERGÅRDEN
Børstenbinder

3 JERNBANEGADE
Æblepresse og salg af æbler
Spanske Vafler og Churros
Sydesalt
Hatte, kasketter og huer m.m.
Skind og Uld produkter
Fiskemand
Trædrejer
Huer og pandebånd
Keramik
Overnatning/fritidsaktiviteter ved Oslo
Tasker og huer af stof
Malerier

4 BRYGGERTORVET
Biavler
Keramik
Lædervarer
Helseprodukter
Pileflet og blomsterbinding
Strik og Væv
Perler m.m.
Træspil
Diverse varer i træ
Filtede hatte, huer og ponchoer
Urter
Håndmalede kort
Blomsterkranse og malerier

5 JØRGEN FÅBORGS GÅRD
Gårdbryggeri
Æbleskiver
Cafe
Pølser og sandwich
Tacos
Diverse olier

6 MALTFABRIKKEN
Fregatpølser
Rotisserie
Madpandekager
Mjød
Diverse småretter
Most
Nationalpark
Lysstøberi for børn
Malerværksted for børn
Frugt og Grønt for børn

ÆBLEPAUSE
Den Skæve Kro tilbyderlun æbletærte med Vanilje-creme fraicheellerGammeldags æblekage med flødeskum og gele



ÆBLETOFTER

4

Siden 2004 har Ebelfestival sammen med borgere og virksomheder 
anlagt ti Æbletofter forskellige steder i Ebeltoft. Formålet med tofterne 
er at fremhæve de danske æbler og samtidig at præsentere Æbeltoft 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. Skelhøjevej/Solvangsvej.
12. Ved Motel Ebeltoft

I 2019 er der planlagt en ny 
æbletoft ved Spejdernes gård 
på Dråbyvej

✞

Fregathavn

Trafikhavn

CAMPINGPLADS

Adelgade

Adelgade❤

❤

❤

❤

❤

❤

❤

❤

❤

❤

Info-bod

Info-bod

Kortet er sponsoreret 
med copyright af 
reklamebureauet Gustav&hund

Ebelfestivals info
Hjertestarter
Kontantautomat
Parkering
Toilet

Hvem katten laver dit musearbejde?

KORT OVER EBELTOFT



LØRDAG D. 12. OKTOBER

kl.11 Officiel åbning af Ebelfestival Rådhustorvet
Velkomst Palle Rasmussen
Åbning ved formand for udvalget for Plan, Udvikling og Kultur Riber Hog 
Anthonsen

kl.10-17 æbler æbler æbler Rådhustorvet og Jernbanegade
Køb æblesaft, æbler og æbletræer i æblepresseteltene.

kl.10-17 Byg med lego Ved Maltfabrikken
Malerværksted – lav dit eget lille kunstværk
Lysestøbe værksted – design dit eget lys

kl. 10-17 Det lille tog  Hele byen
Toget kører rundt i byen og ned til havnen med mange stoppesteder 
undervejs. Billetpris kr. 25

kl. 10-15 Workshop for børn – Kunstkarrusellen Fregatten Jylland
Ud fra temaet “Skibet og havet” arbejder børn og voksne sammen
om at skabe skønne, eventyrlige billeder. Der arbejdes med primitive tryk 
og farver. Der er også mulighed for at folde sin egen båd i papir.
For børn (5-8 år) Gratis når entrébillet er betalt. 50% rabat på 
entrébilletten for deltagende børn.

kl.19.30 Åbningsfest Kulturloftet, Maltfabrikken
Åbningsfest med mousserende æblevin fra lokalområdet og jazz-musik
Smag forskellige mousserende æblevine fra Andersen Winery i Knebel.
Andersen Winery fortæller om vinproduktionen og serverer 
smagsprøver af forskellige mousserende vine. Ca. kl.  21 efter 
vinsmagningen underholder Poul Nyholms jazz trio og spiller op til dans.
I baren kan købes kaffe/te med æblekage, vin, øl, vand samt Andersen 
vine. Pris for hele arrangementet kr. 198 pr. person. I prisen er 
inkluderet Andersen vine til smagning, chips og musik.
Billetter kan købes på www.go-syddjurs.dk eller ved døren, hvis der er 
ledige pladser.

kl. 10-16 Svartlöga Fregathavnen
Svartlöga forvandles til SPACElÖGA en interaktiv rumskibssimulation. 50 kr.

kl. 10-16 Sporjagt  Fregatten Jylland
Hjælp skibsdrengen Karl med at finde den forsvundne lommekniv
Lav dit eget reb kl. 12.45 I reberbanen kan alle prøve kræfter med det 
gamle rebslagerhåndværk.
Bulder og brag kl. 12.00 og 15.30  Vi affyrer kanonen 2 gange hver dag!!
Rundvisning for børn – find de 6 nøgler! Kl. 12.05  Hjælp med at finde 
de forsvundne nøgler og bliv belønnet til slut.  HUSK! Armbåndet giver 
adgang i en hel uge!

kl 10.30-16 Fregatten Jylland
10:30 Historisk rundvisning 
11:30 Hør om fregattens kanoner
12:00 Kanonskud
12:05 Rundvisning for børn – De 6 nøgler
12:45 Lav dit eget reb
14:00 Historisk rundvisning
15:00 Hør om fregattens kanoner
15:30 Kanonskud
Læs mere og se det fulde program: www.fregatten-jylland.dk

kl. 11-15 Gamle lege ved Maltfabrikken
Du kan prøve kræfter med gamle lege - kan du gå på stylter? Sjippe ?

kl.11-15 Spejderne bager snobrød Rådhustorvet
Kom og smag.

kl.11-16 Afstemning Ebelfestival plakat Torvet 5
Afstemningen slutter lørdag den 19.10. kl 12

kl.11 Mobil Jazz underholder  I byen

kl.13-17 Ebeltoft i generne Kulturloftet, Maltfabrikken
For syvende år i træk mødes en række særlige mennesker den første 
lørdag i årets Ebelfestival. De har det til fælles, at de med en barndom 
og ungdom i Ebeltoft har haft nogle oplevelser, som de ikke glemmer 
– også selvom de efter deres skole- og ungdomstid rejste ud. Ved 
Ebelfestivalen kan de møde deres gamle klassekammerater, venner og 
naboer – og alle dem, de troede de havde glemt. Sidste år kom op mod 
hundrede nuværende og tidligere ebeltoftere. Det blev til pudsige træf, 
hvor ikke alle umiddelbart kunne kende hinanden.
I år mødes vi på Kulturloftet, lørdag den 12. oktober, kl. 13-17.
De ubetalelige gensyn er helt gratis! Drikkevarer kan købes i baren

ÆBLEGUF FOR ALLE!På Café Sicillia i Adelgade har man ladet sig inspirere af Ebelfestival og tilbyder tre forskellige Æblelækkerier.



SØNDAG D. 13. OKTOBER

kl.9-12 Æblewalk Efterårsvandring Spejdergården, Dråbyvej 9
Der bliver ruter på 5, 10, 18, og 28 km. Starttid kl 9 - 12 for de kortere 
ruter. Starttid kl 9 -10 for ruter 18 og 28 km. Startkort 20 kr.
Kom og oplev en rask travetur i den smukke natur ved Ebeltoft
Arrangør: Fodslaw Ebeltoft

kl. 10-15 Workshop for børn – Kunstkarrusellen Fregatten Jylland
Ud fra temaet “Skibet og havet” arbejder børn og voksne sammen
om at skabe skønne, eventyrlige billeder. Der arbejdes med primitive tryk 
og farver. Der er også mulighed for at folde sin egen båd i papir.
For børn (5-8 år) Gratis når entrébillet er betalt. 50% rabat på 
entrébilletten for deltagende børn.

kl.10-16 Afstemning Ebelfestivalplakat Torvet 5
Afstemingen slutter lørdag den 19.10. kl 12

kl.10-16 Sporjagt især for børn Fregatten Jylland
Hjælp skibsdrengen Karl med at finde den forsvundne lommekniv.
Gratis aktiviteter, når entréen er betalt.
Se det fulde program: www.fregatten-jylland.dk
HUSK! Armbåndet giver adgang i en hel uge!

kl. 14 Børn fra MGP Festpladsen, Nørre Allé 4
Kom og hør de nye stemmer fra børne MGP.
OG måske kommer der en surprice på scenen. Det blir en fest, så kom og 
vær med.  Mulighed for autografer efter koncerten. Gratis adgang.
Sponsor: Tuborg Fondet

kl.14 - 16 DEMO I VÆRKSTEDET Glasmuseet 
Følg fremstillingen af et større emne fra start til slut i værkstedet. 
Demoen udføres af museets professionelle glaspustere, Jean Thébault 
og Lou-Alexandrine Le Jolivet. Gratis efter betalt entré til museet

kl.19-21.30 Argentinsk Tango Kulturloftet. Maltfabrikken
Kom og få en smagsprøve på den nærværende og intense Argentinske 
tango med Caroline Bering og Max Bering fra Tango La Manzana. Kom og 
dans. I baren kan der købes kaffe/te, æblekage, vin, øl og vand. Billetpris 
kr. 75. Billetter købes på www.go-syddjurs.dk eller ved døren så længe 
der er ledige billetter

 

kl. 10-16 Svartlöga Fregathavnen
Svartlöga forvandles til SPACElÖGA en interaktiv rumskibssimulation. 50 kr.

kl.10.30-16 Aktiviteter Fregatten Jylland
Se det fyldige dagsprogram på : www.fregatten-jylland.dk

kl.10-17 Byg med lego Ved Maltfabrikken
Malerværksted – lav dit eget lille kunstværk
Lysestøbe værksted – design dit eget lys

kl.10-17 Det lille tog Hele byen
Rundt i byen og ned til havnen med mange stoppesteder undervejs
Billetpris kr. 25

kl. 11-15 Gamle lege ved Maltfabrikken
Du kan prøve kræfter med gamle lege - kan du gå på stylter? Sjippe ?

kl.11 og kl 11.05 Ebelløbet  Bag Glasmuseet Ebeltoft
3 ½ km, 7 km og 11 km. Tag løbeskoene på og kom med. Pris kun  37,50 
ved forhåndstilmelding i Djurslands Bank, Ebeltoft inden 1. oktober eller  
Gratis for børn under 12 år – kun ifølge med voksne. Indskrivning/betaling 
på dagen fra kl. 10.00. Pris. Kr. 75. Arrangør: Ebeltoft Løb og Motion

kl.11 Musik I byen
Mobil Jazz underholder

kl.11-15 Spejderne bager snobrød Rådhustorvet
Kom og smag.

kl.12 Hønseskidning Rådhustorvet
Kom og gæt hvor hønen skider. Vind en lille præmie, hvis du gætter rigtigt.
Arrangør: Specialklubben for Faverolles høns i Danmark

kl. 12-16 Bogudsalg S.A.Jensens Vej 3
Bogby Ebeltoft sælger bøger
Prisen taler vi om

kl.14 Her er mit liv Kulturloftet, Maltfabrikken
Her er mit liv. Mød Peter Sand, Ebeltoft, som fortæller om Projekt 
”Naturkraft” - Fonden Naturkraft – i Ringkøbing-Skjern Kommune. 
Han vil også berette om nogle af sine mange erfaringer med andre 
projektarbejder. Billetpris kr. 75. incl. kaffe/te og æblekage. Yderligere 
drikkevarer købes i baren. Billetter købes på www.go-syddjurs.dk  
Overskydende billetter sælges ved døren.



MANDAG D. 14. OKTOBER

kl.10-12.30 Kernesjov motion Ebeltoft Idrætscenter
Ebeltoft IF inviterer børn, forældre og bedsteforældre til sjov motion
med håndbold, fodbold, badminton, tennis og legeaktiviteter. Tag 
Æbletesten eller en tur på hoppepuden. Gratis.

kl.10-16 Afstemning Ebelfestival plakat Torvet 5
Afstemingen slutter lørdag den 19.10. kl 12

kl. 10-16 Svartlöga  Fregathavnen
Svartlöga forvandles til SPACElÖGA en interaktiv rumskibssimulation. 50 kr.

kl.10-16 Bogudsalg Danske Bank , Jernbanegade 29
Bogby Ebeltoft sælger bøger. Alle bøger koster kr. 20

kl.10-16 Sporjagt især for børn Fregatten Jylland
Hjælp skibsdrengen Karl med at finde den forsvundne lommekniv.
Gratis aktiviteter, når entréen er betalt
Se det fulde program: www.fregatten-jylland.dk
HUSK! Armbåndet giver adgang i en hel uge!

kl.12-16 Åbent hus Rampen, Maltfabrikken
Rampen crewet stå klar til at vise og fortælle jer alle om, hvad Rampen 
er. Kom og besøg dem og se deres nye koncertrum, øvelokale, cafe samt 
skatepark. Derudover vil kaffebaren være åben, hvor man blandt andet 
kan købe kaffe, te og sodavand.

kl.14-15 Musik I byen
Vibe Ulbrandt duo underholder i gaderne

kl. 12-16 Bogudsalg S.A.Jensens Vej 3
Bogby Ebeltoft sælger bøger. Prisen taler vi om

kl.15 Kejserens nye klæder Kulturloftet, Maltfabrikken
Teatergruppen Svanen spiller det kendte eventyr
for børn fra 3 år. Gratis adgang. Arrangør: Ebeltoft menighedsråd

kl.19 Hamp og bæredygtige produkter Kulturloftet, Maltfabrikken
Kom og hør Godsejer Anne Sophie Gamborg, Møllerup Gods og Adm. 
Direktør Flemming Hynkemejer , Convert A/S – nyt bæredygtigt joint 
venture-projekt mellem Møllerup Gods og Kvadrat. Hamp til medicin 
og til fødevarer, hudpleje mm. Bæredygtige produkter af hamp, 
tekstilaffald o.l. Pris kr. 90 inkl. kaffe/te og æblekage samt foredragene. 
Yderligere drikkevarer kan købes i baren. Billetter kan købes på 
www.go-syddjurs.dk eller ved døren, hvis der er ledige pladser,

kl.10.30-16 Aktiviteter Fregatten Jylland
Se det fyldige dagsprogram på : www.fregatten-jylland.dk

kl.10-17 Byg med lego Ved Maltfabrikken
Malerværksted – lav dit eget lille kunstværk
Lysestøbe værksted – design dit eget lys

kl. 10-16.30 Kvickly-sund mad i børnehøjde Ved Maltfabrikken
Alle børn er velkomne til at lave sjove figurer af frugt og grønt. 
Man må også gerne smage på "materialerne" Og det er ganske gratis.

kl.10-17 Det lille tog Hele byen
Rundt i byen og ned til havnen med mange stoppesteder undervejs
Billetpris kr. 25

kl.10-17 Æblemosaikken Rådhustorvet
Se æblemosaikken vokse frem - Molbohistorien Hummerne

kl.11-14.30 Musik I byen
Steve Hardt – underholder i gaderne

kl. 11-15 Gamle lege Ved Maltfabrikken
Du kan prøve kræfter med gamle lege - kan du gå på stylter? Sjippe ?

kl.11-15 Kunstnerspire? Fregatten Jylland
Lav dit eget kunstværk inspireret af fregatten og kunsten ombord.
Læs mere og se det fulde program: www.fregatten-jylland.dk

kl.11-15 Spejderne bager snobrød Rådhustorvet
Kom og smag.

kl.11-13 og kl.14-16 Fusing med glas  Glasmuseet
Lav dit eget billede af farvede glasstykker. Motivet lægges på en 
glasplade og smeltes fast. Det færdige glasbillede kan afhentes torsdag 
fra kl. 13.00
Kr. 75 + entré. Ingen tilmelding - først-til-mølle

kl.11 Børneteater Kulturloftet, Maltfabrikken
Teater Hartmann spiller forestillingen Tigeren af Dario Fo.
Fra 6 år. Begrænset antal billetter. Overskydende billetter sælges 
ved døren 15 min før forestillingen. Arrangeret i samarbejde mellem 
Syddjurs Bibliotek og Ebelfestival. Entre kr. 30. 
Billetsalg på www.go-syddjurs.dk.



TIRSDAG D. 15. OKTOBER

kl.10-13 Kør med Ebeltoft Cykelguider Mødested ved Fregatten
Vi skal på æblecykeltur til alle ebeltofterne og undervejs støder vi 
på æbletofter med Karen Blixens Æbletræ og kronprins Frederiks 
Taffelæbletræ. Pris 40 kr. pr. voksen.
Arrangør: Turistforeningen for Ebeltoft og Mols

kl. 10-16 Svartlöga i Fregathavnen
Svartlöga forvandles til SPACElÖGA en interaktiv rumskibssimulation. 50 kr.

kl.10-16 Afstemning Ebelfestival plakat Torvet 5
Afstemningen slutter lørdag den 19.10. kl. 12

kl.10-16 Sporjagt især for børn Fregatten Jylland
Hjælp skibsdrengen Karl med at finde den forsvundne lommekniv.
Gratis aktiviteter, når entréen er betalt. Se det fulde program: 
www.fregatten-jylland.dk HUSK! Armbåndet giver adgang i en hel uge!

kl.10.30-16 Aktiviteter Fregatten Jylland
Se det fyldige dagsprogram på : www.fregatten-jylland.dk

kl.10-16 Bogudsalg Danske Bank , Jernbanegade 29
Bogby Ebeltoft sælger bøger. Alle bøger koster kr. 20

kl.10-17 Lego, Male- og Lysestøbeværksted Ved Maltfabrikken
Byg med lego – lav dit eget lille kunstværk - design dit eget lys

kl. 10-16.30 Kvickly-sund mad i børnehøjde Ved Maltfabrikken
Alle børn er velkomne til at lave sjove figurer af frugt og grønt. 
Man må også gerne smage på "materialerne" Og det er ganske gratis.

kl.10-17 Æblemosaikken Rådhustorvet
Se æblemosaikken vokse frem - Molbohistorien Hummerne.

kl.10-17  Det lille tog Hele byen
Rundt i byen og med til havnen med mange stoppesteder undervejs
Billetpris 25 kr.

kl. 11-15 Gamle lege ved Maltfabrikken
Du kan prøve kræfter med gamle lege - kan du gå på stylter? Sjippe ?

kl. 11-13 & kl 14-16 Fusing Glasmuseet
Lav dit eget billede af farvede glasstykker. Motivet lægges på en 
glasplade og smeltes fast. Det færdige glasbillede kan afhentes torsdag 
fra kl. 13.00. Kr. 75 + entré. Ingen tilmelding – først-til-mølle

kl.11-14 Æblesjov og pileflet Farvergården, Adelgade 15
Fremstil din egen æblemost af nedfaldsæbler, lær at flette din egen kurv 
og tilbered æbleretter over bål i Farvergårdens have. Gratis, for børn. 

kl.11-15 Kunstnerspire? Fregatten Jylland
Lav dit eget kunstværk inspireret af fregatten og kunsten ombord.
Læs mere og se det fulde program: www.fregatten-jylland.dk

kl.12 Hønseskidning I Jørgen Fåborgs gård
kom og gæt hvor hønen skider. Vind en lille præmie, hvis du gætter 
rigtigt. Arrangør: Specialklubben for Faverolles høns i Danmark

kl. 12-16 Åbent hus Rampen
Rampen crewet stå klar til at vise og fortælle jer alle om, hvad Rampen 
er. Kom og besøg dem og se deres nye koncertrum, øvelokale, cafe samt 
skatepark. Derudover vil kaffebaren være åben, hvor man blandt andet 
kan købe kaffe, te og sodavand.

kl.12 Tryllekunstner  Kulturloftet, Maltfabrikken
Tryllekunstner Hr.Mortensen tryller for børn. Begrænset antal billetter.
Overskydende billetter sælges ved døren 15 min før forestillingen.
Entre kr. 30. Billetsalg på www.go-syddjurs.dk.

ÆBLEGOURMETPå Molskroen har man også ladet sig inspirere af Ebelfestival og på www.molskroen.dk kan deres æbleretter friste..

kl.13-14.30 Musik I byen
Slupkoret synger

kl.13-16 Æblearrangement med Anemette Olesen Ved Maltfabrikken
Lav din egen æblemarmelade. For børn og voksne. Kom med dine egne 
æbler. Gratis men du betaler lidt for materialer

kl. 12-16 Bogudsalg S.A.Jensens Vej 3
Bogby Ebeltoft sælger bøger. Prisen taler vi om

kl. 20 Fælles musikarrangement Kulturloftet, Maltfabrikken
Bluesaften med Natural Boogie. Forholdsvis ny konstellation af yngre, 
men erfarne musikere som leverer en bluesy kvartet med masser af 
spark, nerve og attitude. 
Se mere på www.facebook.com/naturalboogiedk/  
Pris kr. 100 pr. person medlemmer af kulturloftet kr 80.
Billetter købes på www.go-syddjurs.dk eller ved 
døren, 15 min før forestillingen. 
Begrænset antal billetter



ONSDAG D. 16. OKTOBER

kl.10-12 Ebeltoft krolf holder åbent hus Effi Huset, Galgebakken 4
Alle er velkomne. Udstyr lånes gratis

kl.10-16 Aktiviteter Fregatten Jylland
Se det fyldige dagsprogram på : www.fregatten-jylland.dk

kl.10-16 Afstemning Ebelfestival plakat Torvet 5
Afstemningen slutter lørdag den 19.10. kl 12

kl.10-16 Svartlöga Fregathavnen
Svartlöga forvandles til SPACElÖGA en interaktiv rumskibssimulation. 50 kr.

kl.10-16 Bogudsalg Danske Bank , Jernbanegade 29
Bogby Ebeltoft sælger bøger. Alle bøger koster kr. 20

kl.10-17 Lego, male og lysestøbeværksted Ved Maltfabrikken
Byg med Lego, lav dit eget lille kunstværk, design dit eget lys

kl. 10-16.30 Kvickly-sund mad i børnehøjde Ved Maltfabrikken
Alle børn er velkomne til at lave sjove figurer af frugt og grønt. 
Man må også gerne smage på "materialerne" Og det er ganske gratis.

kl.17-21 GO’NAT PÅ MUSEERNE Fregatten Jylland
kl.18-21 GO’NAT PÅ MUSEERNE Glasmuseet og Det gamle Rådhus
Oplev byens museer efter lukketid – og efter mørkets frembrud… 
Husk lommelygte! 
Entré 
Det gamle Rådhus: Gratis
Glasmuseet: Voksne kr. 50 Børn gratis.
Fregatten: Nedsat billetpris fra kl 17.

kl.19 Vinsmagning Kulturloftet, Maltfabrikken
Vinsmagning med tapas v/ Lorentsens Vinforsyning, som skænker 
smagsprøver og fortæller om de nye og de mere kendte vine. Der bliver 
udleveret skemaer til notater og til bestilling af vine med rabatter.
Pris kr. 150. I prisen er inkluderet tapas, samt vinsmagning.
Yderligere drikkevarer, samt kaffe/te og æblekage kan købes 
i baren. Billetter skal købes senest dagen før på 
www.go-syddjurs.dk

kl.10-17 Æblemosaikken Rådhustorvet
Se æblemosaikken vokse frem - Molbohistorien Hummerne

kl.11 Børneteater  Kulturloftet, Maltfabrikken
Teater Asterions Hus spiller forestillingen Den grusomme historie om 
Medusas hoved. Alder 6 år og ældre. Billetpris kr. 30.  Billetsalg på 
www.go-syddjurs.dk. Resten sælges ved døren 15 min før forestillingen. 
Begrænset antal billetter. Arrangeret i samarbejde mellem Syddjurs 
Bibliotek og Ebelfestival

kl.11-13 Musik I byen
Lofferne underholder

kl.11-13 & kl. 14-16 Støbning Glasmuseet
Lav et aftryk af din hånd eller en flot figur og se til, når der hældes varmt 
glas i formen. Den færdige figur kan afhentes næste dag fra kl. 13.00.
Kr. 80 + entré. Ingen tilmelding -først-til-mølle

kl.11-14 Katastrofernes Ebeltoft Ebeltoft Kirke, Grønningen 2
Fra oversvømmelser til ildebrand. Fra hekse til fattiggård. En byvandring 
med fokus på katastrofer i Ebeltoft by og i litteraturen. Efter vandringen 
præsenterer en formidler fra Syddjurs Bibliotek litteratur om katastrofer 
og dystopia, mens kaffen og kagen nydes. Afsluttes på Ebeltoft Bibliotek, 
Vestervej 17 Pris: kr.50  Billetter kan købes her: https://syddjursbibliotek.
dk/arrangementer/andet/katastrofernes-ebeltoft

kl. 11-15 Gamle lege ved Maltfabrikken
Du kan prøve kræfter med gamle lege - kan du gå på stylter? Sjippe ?

kl.12-16 Åbent hus Rampen, Maltfabrikken
Rampen crewet stå klar til at vise og fortælle jer alle om, hvad Rampen 
er. Kom og besøg dem og se deres nye koncertrum, øvelokale, cafe samt 
skatepark. Derudover vil kaffebaren være åben, hvor man blandt andet 
kan købe kaffe, te og sodavand.

kl.14 Sækkepibespil på Byens gader og torve
Familien Jessen underholder med det  inciterende sækkepibespil

kl.14.30 – 16 Korsang og fællessang Kulturloftet, Maltfabrikken
Hygge og fællessang med Slupkoret. Kr. 75. incl. kaffe/te og æblekage. 

ÆBLER PÅ HAVNENPå Restaurant Stockfleth finder du spændende æbleretter ligesom du kan varme dig på æbletærte og æbleglögg
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TORSDAG D. 17. OKTOBER

kl.10-12 Tag med på æble byvandretur ved Fregatten Jylland
Vandretur ca. 6 km. Pris kr. 40 pr.voksen.
Arrangør: Turistforeningen for Ebeltoft og Mols

kl.10-16 Aktiviteter Fregatten Jylland
Se det fyldige dagsprogram på : www.fregatten-jylland.dk

kl.10-16 Afstemning Ebelfestival plakat Tinghuset, Torvet 5
Afstemningen slutter lørdag den 19.10. kl. 12

kl.10-17 Lego, male og lysestøbeværksted Ved Maltfabrikken
Byg med Lego, lav dit eget lille kunstværk, design dit eget lys

kl. 10-16.30 Kvickly-sund mad i børnehøjde Ved Maltfabrikken
Alle børn er velkomne til at lave sjove figurer af frugt og grønt. 
Man må også gerne smage på "materialerne" Og det er ganske gratis.

kl.11 Børneteater Kulturloftet, Maltfabrikken
Syddjurs Egnsteater spiller forestillingen Kæmpen , som ikke havde 
hjerte i livet.Fra 4 år. Billetpris kr. 30. Billetsalg på www.go-syddjurs.dk.
Resterende billetter sælges ved døren 15 min før forestillingen. 
Begrænset antal billetter. Arrangeret af Syddjurs Bibliotek og Ebelfestival.

kl.17.30 Hyggelig tarteletfest og banko Kulturloftet, Maltfabrikken
Spis tre tarteletter med fyld efter eget valg, samt æblekage.
I baren kan købes kaffe/te, vin, øl og vand.
Bankospil om fine præmier.
Billetpris kr. 110. Billetprisen inkluderer 3 tarteletter og æblekage. 
Bankoplader købes særskilt
Billetsalg på www.go-syddjurs.dk  Billetter skal købes senest dagen før.

kl.20 Musik Rampen , Maltfabrikken
Bandet MONTI leverer musikken. Det består af fem unge gutter fra 
Aarhus, vokalen består hovedsageligt af groovy rap og fire gutter 
på bas, keys, guitar og trommer.De har spillet på SPOT Festival, 
Roskilde Festival, Atlas m.fl.I samarbejde med Ebelfestival og støttet af  
TuborgFondet og Nordea Fonden.

kl.19-20 Kunst og Nationalitet Fregatten Jylland
Findes der nationale særheder indenfor kunst? Ja, mener Tom 
Jørgensen. Foredraget efterfølges af reception i Ebeltoft Kunstforenings 
lokaler i Tinghuset. Pris: kr. 100,00 / Medlemmer af kunstforeningen 
kr. 75,00. Prisen er incl. et glas vin ved den efterfølgende reception på 
Tinghuset. Tilmelding: kulturaftner@ebeltoftkunstforening.dk

kl.11 Byvandring med skattejagt.  Home, Ndr Strandvej 42B
Ved Henrik Mikkelsen fra Naturforsamlingshuset.dk. Besøg hos nogle 
af byens attraktioner på en skattejagt til børnene, hvor de skal finde 
home nøglehuller rundt i byen. Det afsluttes hos Mellem Jyder, hvor man 
får en flæskestegssandwich. For børn og voksne. Gratis. Tilmelding på 
ebeltoft@home.dk eller i home-forretningen.

kl.11-14 Æblesjov og pileflet Farvergården, Adelgade 15
Fremstil din egen æblemost af nedfaldsæbler, lær at flette din egen lille 
kurv og tilbered lækre æbleretter over bål. For børn. Gratis.

kl.11.45-13  & 14.45-16.30 Glasblæsning* Glasmuseet
Blæs et græskar med hjælp fra museets  glaspustere.
Det tager ca. 15 minutter. Det  kan hentes næste dag fra kl. 13.
Du skal møde op mindst 10 minutter før, du har bestilt tid. Kommer du 
for sent,forbeholder vi os ret til at give din plads til en anden.
Børn fra 6 år i følge med voksen Kr. 150 + entré. Begrænsede pladser. 
Tilmelding nødvendig på tlf 8634 1799. 
*Demo for publikum kl. 11.00-11.30 og 14.00-14.30

kl. 11-15 Gamle lege ved Maltfabrikken
Du kan prøve kræfter med gamle lege 
- kan du gå på stylter? Sjippe ?

kl.13-15 Musik I byen
Maries Kiks underholder i gaderne

kl.12-16 Åbent hus Rampen, Maltfabrikken
Rampen crewet stå klar til at vise og fortælle jer alle om, hvad Rampen 
er. Kom og besøg dem og se deres nye koncertrum, øvelokale, cafe samt 
skatepark. Derudover vil kaffebaren være åben.

kl.14-16 Æbleforedrag, Maren Korsgaard Kulturloftet, Maltfabrikken
"Æbler i haven, før og nu". Ved hortonom Maren Korsgaard, der er 
økologisk frugtavler, forfatter, frugtkonsulent og frugtforsker.
Hør mere om æblernes vej til de danske haver, hvordan æblesorter 
opstår, og om hvilke sorter der var vigtige før og nu. Du kan også få gode 
tip til, hvordan du passer dine æbletræer godt, så de giver dig masser 
af haveglæde og sundhed.I baren kan købes kaffe/te og æblekage, 
øl, vin og vand.Billetpris kr. 75. Begrænset antal billetter Billetsalg på 
www.go-syddjurs.dk. Resterende billetter sælges ved døren 15 min før 
foredraget.



FREDAG D. 18. OKTOBER

kl.9 Ebel-golf Ebeltoft Golf Club, Galgebakken 14
Vi spiller holdmatch. Gunstart kl. 10. Dagen starter med en skøn 
morgenbuffet incl. champagne. Vi spiller en holdmatch. Herefter 
mulighed for hygge med grill pølser, øl, vand og vin. Dagen afsluttes med 
lækker buffet hos Karens Køkken, hvor der også er præmieuddeling. Alt 
dette for kun kr. 350 pr. person. Betales ved tilmelding på www.Golfbox.

kl.10-16 Afstemning om Ebelfestivalplakat Torvet 5
Afstemningen slutter lørdag den 19.10. kl. 12

kl.10-16 Svartlöga Fregathavnen
Svartlöga forvandles til SPACElÖGA en interaktiv rumskibssimulation. 50 kr.

kl.10-16 Bogudsalg Danske Bank , Jernbanegade 29
Bogby Ebeltoft sælger bøger. Alle bøger koster kr. 20

kl.10-16 Sporjagt især for børn Fregatten Jylland
Hjælp skibsdrengen Karl med at finde den forsvundne lommekniv.
Gratis aktiviteter, når entréen er betalt
Se det fulde program: www.fregatten-jylland.dk
HUSK! Armbåndet giver adgang i en hel uge!

kl.12-16 Åbent hus Rampen, Maltfabrikken
Åbent hus. Rampen crewet stå klar til at vise og fortælle jer alle om, 
hvad Rampen er. Kom og besøg dem og se deres nye koncertrum, 
øvelokale, cafe samt skatepark. Derudover vil kaffebaren være åben, 
hvor man blandt andet kan købe kaffe, te og sodavand.

kl. 12-16 Bogudsalg S.A. Jensens Vej 3
Bogby Ebeltoft sælger bøger. Prisen taler vi om.

kl.14 Pirattrylleshow Kulturloftet, Maltfabrikken
Piraten Long John går i land og tryller med ILD og Knogler og store 
guldklumper. Billetpris kr. 30  Billetsalg på www.go-syddjurs.dk. 
Resterende billetter sælges ved døren 15 min før forestillingen. 
Begrænset antal billetter.

kl.19 Irsk aften Kulturloftet, Maltfabrikken
Kom til Irsk aften med middag og musik. Efter den irske stuvning  spiller 
Wedgwood trio irsk folkemusik, så vi ikke kan sidde stille. I baren kan 
købes kaffe/te æblekage, vin, øl og vand. Billetpris  kr. 190.  Billetprisen 
inkluderer menu og musikarrangement. Billetter skal købes senest 
dagen før. Begrænset antal billetter. Billetsalg på www.go-syddjurs.dk.

kl.10.30-16 Aktiviteter Fregatten Jylland
Se det fyldige dagsprogram på : www.fregatten-jylland.dk

kl.10-17 Lego, male og Lysestøbeværksted Ved Maltfabrikken
Byg med Lego, lav dit eget lille kunstværk, design dit eget lys

kl. 10-16.30 Kvickly-sund mad i børnehøjde Ved Maltfabrikken
Alle børn er velkomne til at lave sjove figurer af frugt og grønt. 
Man må også gerne smage på "materialerne" Og det er ganske gratis.

kl.10-17 Det lille tog Hele byen
Rundt i byen og ned til havnen med mange stoppesteder undervejs
Billetpris kr. 25

kl. 11-15 Gamle lege ved Maltfabrikken
Du kan prøve kræfter med gamle lege - kan du gå på stylter? Sjippe ?

kl. 11-15 Kunstnerspire? Fregatten Jylland
Lav dit eget kunstværk inspireret af fregatten og kunsten ombord.
Læs mere og se det fulde program: www.fregatten-jylland.dk

kl.11-14.30 Musik I byen
Kuffertcirkus underholder med musik i gaderne

kl.11 Trylleshow Kulturloftet, Maltfabrikken
Klovnen Alfredo  tryller for hele familien og måske har han  den ”ægte 
slikmaskine” med. Billetpris kr. 30. Billetsalg på www.go-syddjurs.dk.
Resterende billetter sælges ved døren 15 min før forestillingen. 
Begrænset antal billetter. Sponsor: Ebeltoft Strand Camping

kl.11.45-13 & 14.45-16.30 Glasblæsning Glasmuseet
Prøv at puste glas. Blæs et græskar i glas med hjælp fra museets 
professionelle glaspustere. Det tager ca. 15 minutter. Den afkølede kugle 
kan hentes næste dag fra kl. 13.00. Tilmelding er nødvendig. Du skal 
møde op mindst 10 minutter før, du har bestilt tid. Kommer du for sent,
forbeholder vi og ret til at give din plads til en anden.
Børn fra 6 år i følge med en voksen. 
Kr. 150 + entré – betales til Glasmuseet. Begrænsede pladser. 
Tilmelding nødvendig på tlf 8634 1799. *Demo for publikum kl. 11.00-
11.30 og 14.00-14.30



LØRDAG D. 19. OKTOBER

kl.10-15Lego, male- og lysestøbeværksted Ved Maltfabrikken
Byg med lego, lav dit eget lille kunstværk, design dit eget lys

kl.10- 12 Plakatkonkurrence Kunstforeningen – Torvet 5
Sidste frist for at stemme er lørdag den 19. kl.12

kl.10-15 Æbler, æbler æbler Rådhustorvet og Adelgade/Jernbanegade
Sidste chance for at købe æblesaft, æbler og æbletræer i 
æblepresseteltene.

kl. 10-16 Svartlöga i Fregathavnen
Oplev Svartlöga forvandles til SPACElÖGA en interaktiv 
rumskibssimulation. OXER har inviteret kunstnergruppen The Gaming 
Departement og deres arbejde indenfor samtidskunst og spilkultur til at 
indtage skibet med installationer, computerspil og elementer af rollespil. 
Arrangementet er for alle aldre og kan opleves under Ebelfestival. 50 kr.

kl.10-17 Det lille tog Hele byen
Rundt i byen og ned til havnen med mange stoppesteder undervejs
Billetpris kr. 25

kl. 12 – 16 Bogudsalg S.A. Jensens Vej 3
Bogby Ebeltoft sælger bøger. Prisen taler vi om

kl.10-16 Sporjagt Fregatten Jylland
Hjælp skibsdrengen Karl med at finde den forsvundne lommekniv
Lav dit eget reb kl. 12.45 I reberbanen kan alle prøve kræfter med det 
gamle rebslagerhåndværk. Bulder og brag kl. 12.00 og 15.30  Vi affyrer 
kanonen 2 gange hver dag!! Rundvisning for børn – find de 6 nøgler! Kl. 
12.05  Hjælp med at finde de forsvundne nøgler og bliv belønnet til slut.  
HUSK! Armbåndet giver adgang i en hel uge!

kl.10.30-16 Aktiviteter Fregatten Jylland
10:30 Historisk rundvisning
11:30 Hør om fregattens kanoner
12:00 Kanonskud
12:05 Rundvisning for børn – De 6 nøgler
12:45 Lav dit eget reb
14:00 Historisk rundvisning
15:00 Hør om fregattens kanoner
15:30 Kanonskud
Læs mere og se det fulde program: www.fregatten-jylland.dk

kl.11-14 Musik I byen
Harmonika banditterne underholder i gaderne

kl. 11-15 Gamle lege Ved Maltfabrikken
Du kan prøve kræfter med gamle lege - kan du gå på stylter? Sjippe ?

kl.11.30-14 Frokost med sildebord Kulturloftet
I baren kan købes kaffe/te, æblekage, øl, vand og snaps.
Under frokosten vil der være levende musik. Søren Valbak vil spille ” 
frokostmusik ”på Kulturloftets flygel.
Billetpris kr.90. Billetter skal købes senest dagen før på www.go-
syddjurs.dk

kl. 13 Square Dance opvisning Adelgade-Jernbanegade krydset
Djurs Square Dance Club - giver opvisning på brostenene

kl.13-15 Plakatkonkurrence  Kunstforeningen – Torvet 5
Dette års plakatvinder Martin Helgren signerer plakater

kl. 15 Vinder af plakatkonkurrence Rådhustorvet og Torvet 5
Man kan stemme hver dag til  lørdag den 19. oktober kl.10-12
Vinder af afsløres ved udstillingsteltet på Torvet ved det gamle rådhus.

ÆBLER, ÆBLER, ÆBLERSalg af friske æbler. og friskpresset æblesaft1 flaske 35,-4 flasker 120,- 

ÆBLER, 

ÆBLER, ÆBLER

Salg af æbletræer

Nye og gamle sorter

- ved æblepressen i 

Jernbanegade.



Denstolteslagter
Tempovej 18 . 8500 Grenaa . Tlf. 86 32 70 32 . www.denstolteslagter.dk

GRENAA SLAGTEHUS

denstolteslagter.dk

Denstolteslagter
EN RIGTIG SLAGTERBUTIK MED

HJEMMELAVEDE VARER  
SOM I GAMLE DAGE

NYE ÅBNINGSTIDER:  
TIRS, ONS, TORS & FREDAG KL. 10.00 - 17.00  .  LØRDAG KL. 8.00 - 13.00

OBS. SLAGTERVOGNEN HOLDER ÅBENT HVER MANDAG KL. 10-17

SLAGTERENS

LUKSUS
GRILLBAKKE

4 stk. Down under steaks
4 stk. Kyllingespyd  
marineret
4 stk. Hjemmelavede 
frankfurtere

ALT DETTE KUN 

375,-
HUSK!

Vi leverer maden til festen, firmamødet, hyggefrokosten eller har du bare glemt madpakken?

NOK TIL
4 PERS.

SMØRRE-
BRØD KUN PÅ 
BESTILLING

FRA
LOKALE
KVÆGKOM OG SE DET 

STORE UDVALG 
AF SLAGTERENS 
HJEMMELAVEDE

PØLSER
Fra slagtermesteren selv

2½ KG.
FRISKHAKKET 

OKSEFARS
KUN

140,-

HUSK!

PRØV VORES
STORE UDVALG I
DELIKATESSER

& SMØRREBRØD

Adelgade 20-22 I DK-8400 Ebeltoft I Tlf. +45 8634 4900 I Fax 8634 4995
www.bygholm-online.dk I e-mail: ebeltoft@bygholm-online.dk



TOPPEN AF EBELTOFT
KONCEPTHOTEL · SPORTEL · HOSTEL

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

STOCKFLETH
RESTAURANT

Se · Smag · Vær Sammen



Mosaikken lavet af tusinder af æbler 
blir i år skabt 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 cafeer bl.a. I Aarhus. Niels 
arbejder også med udvikling af udstil-
linger I Den Gamle By

I år bliver motivet en af vore kendte 
Molbohistorier, nemlig Hummerne:

En gammel molbo hørte engang, 
at der var kommet et nosk skib til 

Æbeltoft. Han havde aldrig før set 
nordmænd..... og derfor besluttede 
han at gå ned og hilse på dem.

Han gik ned til havnen... og over 
landgangen ud på skibet. Der var ikke 
en sjæl at se nogen steder, for de var 
netop alle sammen gået i land. Men 
der lå nogle hummere, som var slup-
pet ud af en kurv, og de krøb omkring 
på dækket.

Molboen troede så, at det var skibets 
besætning; han gav en af dem 
hånden og sagde ”Go'dav, farlil!” Men 
hummeren bed ham, så han skreg! 
--Da han havde fået trukket sin hånd 
til sig igen, sagde han: ” Det er et 
lille folkefærd, de nordmænd. Men 
håndfaste, det er de ! ”
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ÆBLEMOSAIKKEN 2019 - AF NIELS RAHBÆK

æblemosaikken 

kommer til live 

hver dag 

kl. 10-17 

på Torvet

Hummerne

ÆBLEFOREDRAGTorsdag d. 17. kl. 14Holder økologisk  frugtavler Maren Korsgaard foredrag om æbler i haven – før og nu.Billet på go-syddjurs.dk

TARTELETFEST!

Torsdag d. 17. kl. 17.30

3 tarteletter, kaffe og æblekage. 

Vi hygger os med en gang 

æblebanko bagefter.

Billetter købes på 

go-syddjurs.dk



SE • SMAG • VÆR SAMMEN

12.-19. oktober 2019
BESØG EBELTOFT  I  EFTERÅRSFERIEN

År
et

s k
un

st
ne

r: 
M

ar
ti n

 H
el

gr
en

 

PLAKATKONKURRENCE 

MARTIN HELGREN 
- Selvstændig freelancetegner & grafiker.

Uddannet på Randers Kunstskole i 1993 og 
på Randers Amtsavis som reklametegner i 
1997. Martin har mere end 20 års erfaring 
i håndtegning og grafiske produktioner for 
bla. detailhandel, museer og oplevelsescen-
tre, reklamebureauer, turistbureauer mm.
Specialist i håndtegning og idéarbejde og 
har en sikker grafisk integritet og kunstne-
risk holdning ved en opgaveløsning.
Arbejder eller har arbejdet for bl.a.  
Spil Dansk, Nelson Mandela Bangles  
Foundation, Cat.dk, Naturhistorisk Museum 
Aarhus, Randers Cityforening, Watermusic 
og Randers Ugen. Opgavetyper omfatter 
alt fra logodesign og overordnede grafiske 
identiteter over enkelte layout-opgaver 
i eksisterende designs til håndtegnede 
illustrationer.

Har arbejdet på enkeltprojekter som 
bla. fællesskiltning Rømø-projekt, Vidå 
Slusen (udstilling). Reformationsfejringen i 
Randers, Christiansø Museum (udstilling), 
Naturpark Åmosen (udstilling om vikingerne 
ved Tissø). Filmproduktioner til bl.a. Flexo-
wash, TDC, Watermusic Randers m.fl.”
Martin er 48 år gammel, bor i Randers med 
sin hustru og datter, men er opvokset i 
Silkeborg – og er kommet meget i Ebeltoft, 
da hans fars familie kommer derfra.

Martin Helgren signerer årets plakat 
lørdag 19. oktober mellem kl. 13 og 15  i 
Tinghuset. Man kan stemme hver dag 
mellem kl 10- 17 og lørdag den 19, oktober 
kl.10-12

Plakatkonkurrencen 2019. 
Vinder af dette års konkurrence afsløres 
lørdag 19. oktober kl. 15 på Torvet.

Vinderplakat 2018

ÆBLEVIN OG JAZZLørdag d. 12. kl. 19.30Andersen Winery kommer på Kulturloftet med smagsprøver på mousserende æblevin.Billetter købes på go-syddjurs.dk
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THORKIL BROUER 
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Martin Hansens Vej 5 
8400 Ebeltoft
86 34 34 33
www.thbrouer.dk

THORKIL
BROUER 

T Ø M R E R F I R M A

Det er o

s d
er

 s
lå

r t
il

Martin Hansens Vej 5 
8400 Ebeltoft
86 34 34 33
th-brouer@thbrouer.dk
www.thbrouer.dk

Martin Hansens Vej 5 · 8400 Ebeltoft · 86 34 34 33 · www.thbrouer.dk
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Hvem katten laver dit musearbejde?
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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

BRONZESPONSOR EBELFESTIVAL 2019

 

FLYVEFISKEN

 

 

Vi støtter Ebelfestival 2019: Alex Pizza Grisetorv · Applegren Jordet Coffee · Artiskokken · Bambino Pizza · Bryggertorvets Pizza
Djurs Sommerland · Ebeltoft Park Hotel · Fregat Pizza · Fregatten Jylland · Fuglsøcentret · Gammelpots Vadsæk · Glasmuseet · Hos Walter

Karens Køkken · Klinik for fodterapi · LaZack · Matas · MØHL & DRIVSHOLM · Piccoli · Pust Glasværksted · Restaurant Bellini
Restaurant Stockfleth ·  · Skandinavisk Dyrepark · Strandkroen · Westwind · Ziga

Ebeltoft · Rønde · Kolind · Mols

JENSKVIST
MURERFIRMA ApS

T L F .  8 6  3 4  3 2  3 3
w w w . j k v i s t . d k

J. KVIST ApS

ENTREPRENØRFIRMA

MURERFIRMA  &

8634 4300 · www.ebeltoft-mols.dk


