i Mariagerfjord & Øster Hurup

1. - 31. december

Lør. 1. dec. – 15. dec.
”Ridderen Af Randers Bro” på Himmerlands Teater
Årets brag af en julekomedie. Spændende og humoristisk. Forestillingen
kan ses tirsdag – fredag kl. 19.30 og lørdage kl. 16.00. Se mere og køb
billetter på www.himmerlandsteater.dk

Man. 3. dec. kl. 19.30
Julekoncert med Hobro Bykor i Hobro Kirke
Der bliver smukke kendte danske julesange, engelske carols, norske og
svenske sange, oplæsning og fællessalmer. Det hele dirigeres af John
Pilkington. Se mere på www.hobrokirke.dk

Lør. 1. dec. kl. 10:00 - 15:00
Julemarked på Hobro Station v. Café På Banen
Harlekin og Café På Banen inviterer til hyggeligt julemarked. Få julegaven i
hus, hyg med familien eller forkæl dig selv med lækre og unikke produkter.
Se mere på Facebook ”Café På Banen”

Tirs. 4. dec. – fre. 7. dec. .
Den Store Nisseprøve – juleforestilling på bibliotekerne
Kom og oplev en sjov og interaktiv juleforestilling fyldt med skønne
julesange, når Nis og Nisse Sisse skal i nisseskole, for at kunne bestå den
store nisseprøve, hvis de vil beholde deres nissehuer. For børn i alderen
4-10 år og deres forældre. Arden Bibliotek 4/12 kl. 15.30 - Mariager
Bibliotek 5/12 kl. 16.30 - Hobro Bibliotek 6/12 kl. 15.30 - Hadsund
Bibliotek 7/12 kl. 15.00. Se mere på www.mariagerfjordbibliotekerne.dk

Lør. 1. – 29. dec. kl. 10:00 - 15:00
Loppemarked i Mariager hver lørdag
Hver lørdag - når vejret tillader det - kan du komme til loppemarked i
Mariager på havnen, hvor du kan finde alt mellem himmel og jord. Arrangør Ons. 5. dec. kl. 19.30
Julekoncert i Mariager Kirke
Kurt, tlf. 60649718
Klosterkoret byder på traditionsrige christmas carols og danske julesange
ved denne julekoncert. Efter koncerten er der traditionen tro juleLør. 1. dec. kl. 11.00 – 14:00
nachspiel i klostret. Gratis koncert. Se mere på www.mariagerkirke.dk
Vækning af julemanden i Hobro
Kl. 11:00 vækkes julemanden i Bies Gaard. Han sover på loftet i den
Tors. 6. dec. kl. 06 kl. 15.00-16.00
gode gamle Bryggergård. FDF har små julestande og FDF orkester
Gratis rundvisning i Kunstetagerne i Hobro
spiller op. Der vil være udtrækning af 10 gaver til drenge og piger på
Oplev mode og samtidskunst fra Grønland, Island og Færøerne på
konkurrencesedlerne der uddeles i gågaden fra kl. 10.
Kunstetagernes aktuelle udstilling ”Nordatlantiske strejftog”. Omvisning
Kl. 12.30 – 14:00 kan man på Store Torv høre Kokken Jesper Vollmer, der
ved kunstfaglig medarbejder Anne Lie Stokbro. Illustration: Thorgrimur
kommer med gode råd om julens indkøb med fokus på mad. Han uddeler
en gave til de første 100 i anledning af Hobros Global Goals Tour. Se mere Einarsson. Se mere på www.kunstetagerne.dk
på www.hobro.com
Fre. 7. dec. kl. 10:00 - 22:00
Christmas Night / Open By Night i Hobro
Lør. 1. dec. – søn. 23. dec. kl. 11:00 - 16:00
Christmas Night med butikkerne åbne til kl. 22. Danmarks største mobile
Efterårsudstilling i KunstBoxen, Mariager
kælkebakke opstilles på Store Torv og Hobro Garden underholder i
Se årets sidste to udstillinger med to spændende og stilsikre kunstnere,
gågaden. Se mere på www.hobrohandel.dk
kunstmaler Bente Fisker og fotograf Leif Borbye. Åben tirsdag, onsdag,
torsdag, lørdag og søndag. Se mere på www.kunstboxen-mariager.dk
Lør. 8. dec. kl. 10:00 - 15:00
Julehygge i Øster Hurup
Lør. 1. dec. – lør. 22. dec. kl. 11:00 - 17:00
Kom til julehygge - butikkerne holder åbent og er klar til at hygge om deres
Juleudstilling ved Galleri Højbjerg & Simmelsgaard i Hobro
kunder. Der vil være hestevognskørsel i byen, samt flere aktiviteter, der i
Juleudstilling med konceptkunstner og møbelsnedker Benjamin
den grad vil løfte julestemningen. Se mere på bit.ly/2E39xTz
Nordsmark, samt keramiker Janus Simmelsgaard. Galleriet er åbent
i weekenderne 11:00 - 17:00 eller efter aftale. Se mere på www.
Lør. 8. dec. kl. 11:00
hoejbjergsimmelsgaard.com
Julemusik på Hobro Bibliotek
Kom i julestemning, når Mariagerfjord Kammerkor synger julelys, gran
Lør. 1. dec. kl. 12.00 og kl. 13.30
og hjerter frem. Der er engelske christmas carols, danske julesange og
Faster Lizzies Jul – juleforestilling på Himmerlands Teater
salmer. Gratis og for alle. Se mere på www.mariagerfjordbibliotekerne.dk
Hyggelig juleforestilling for børn 3 – 7 år. Alt kan ske i Faster Lizzies
køkken, så glæd jer! Pris: Børn 50 kr. Voksne: 100kr. Se mere på www.
Lør. 8. dec. kl. 12:00 -16:00
himmerlandsteater.dk
Masser af julehygge og sjov på Hobro Havn:
Lør. 1. – søn. 9. dec. kl. 14.00/19.00
- Jul i Skibstømrerhuset, Maritimt Kulturcenter
En gyselig historie – juleforestilling på Hobro Theater
Lun jer på juleforfriskninger, gå på opdagelse på julemarkedet og glem
Fyrkatspillets juleforestilling - skøn julefortælling med gys og spænding
ikke at udfolde jeres kreative evner i juleværkstedet. Se mere her:
på Hobro Theater. Lørdage og søndage kl. 14.00 og onsdag og fredag kl.
www.facebook.com/events/149058899380658
19.00. Se mere om spilletider og køb billet
på www.fyrkatspillet.dk

Søn. 2. dec. kl. 13.00 - 16.00
Julemarked og julehygge i Kulturhuset i Arden
Den første søndag i advent jules der i hele Arden - bl.a. med Kulturhusets traditionelle julemarked og julehygge for børn og barn-lige
sjæle på biblioteket. Se mere på www.kulturhusetiarden.dk

- Juleåbent på Lystfartøjsmuseet i Hobro
Børn og barnlige sjæle inviteres på ”nisse-yacht”. Rundt omkring på hele
havnen og i Lystfartøjsmuseet gemmer nisserne sig. Alm. Entré pris. Se
mere på www.nordmus.dk

- Julestue på GASmuseet
Kom og vær med til at flette julehjerter og julestjerner, kræmmerhuse
mm. Fra gasovnen byder museet på lækre sager, der både dufter og
smager af jul. Der er nissejagt rundt i museets udstillinger mm. Se mere på
www.gasmuseet.dk

Vi tager forbehold for ændringer og trykfejl.

Søn. 2. dec. kl. 13:00 - 16:00
Julehygge på Boldrup Museum
En afslappet dag, hvor vi julehygger i børnetempo. Vi finder nissen, så han
Lør. 8. dec. kl. 12:00 - 16:00
kan få sin julegrød. Der er julmusik og der kan laves juledekorationer, vi
Solhvervsfest og marked ved Fyrkat, Hobro
spises julegrød, flettes hjerter og får hjemmebagte æbleskiver, gløgg og
For 23. år i træk holder vikingerne på Fyrkat hyggeligt
kaffe. Pris: Voksne: 50 kr. Børn: 25kr. Se mere på www.nordmus.dk
vintersolhvervsmarked. Vikingegården ved Fyrkat vil være fyldt med
arbejdende værksteder, hvor der blandt andet produceres og sælges
Søn. 2. dec. kl. 14.00
trælegetøj, smykker og keramik. Dagen afsluttes med et smukt og
Champagnegudstjeneste i Vive Kirke
stemningsfuldt fakkeltog. Fri entré. Se mere på www.nordmus.dk
Vi fejrer kirkens nytår med en festlig musikgudstjeneste, hvor kirkekoret
og Barkmann/Iversen Duo medvirker. Efter gudstjenesten serveres
Lør. 8. dec. kl. 13:00 – 15:00
champagne og kransekage. Se mere på www.vive-hadsundpastorat.dk
Mød Gukki Nuka i Kunstetagerne i Hobro
Kom og mød den grønlandske kunstner GUKKI NUKA på udstillingen
Søn. 2. dec. kl. 15.00 og kl. 19.00
Nordatlantiske Strejftog. Han arbejder med fotografiske selvportrætter,
Julekoncert med Korskolen på Mariagerfjord Gymnasium
som manipuleres digitalt. Læs mere på
Kom i julestemning med Mariagerfjord Pigekor, Juniorkor, Spirekor og
www.kunstetagerne.dk
Juniordrengekor. Korene ledsages af en prof. trio. Se mere og køb billet
på www.mariagerfjordkorskole.dk

Se hele kalenderen på www.visitmariagerfjord.dk

i Mariagerfjord & Øster Hurup
Lør. 8. dec. kl. 14:00 - 14:50
Julekoncert i Hobro Kirke
Julekoncert med korsangere og organisten. Traditionel dansk advents – og
julemusik vil der også være fællessalmer. Se mere på www.hobrokirke.dk
Lør. 8. dec. kl. 16:00
Koncert med cellotalent på Mariagerfjord Gymnasium
Cellisten Jonathan Algot Swensen fik P2’s talentpris i 2016. Han er ud
af en musikalsk familie og begyndte at spille cello i 5-6 års alderen. Han
akkompagneres af Elias Holm i sonater af Beethoven og Brahms samt
Stravinskys charmerende Suite Italienne. Se mere på www.hobromus.dk
Søn. 9. dec. kl. 14.00
Rostrupkoret synger julen ind i Kulturhuset i Arden
Rostrupkoret synger julen ind sammen med deltagerne. Alle er velkomne.
Se mere på www.kulturhusetiarden.dk
Søn. 9. dec. kl. 10:00 - 16:00
Onsild Messe & Julegavemarked
40 stande - alle fyldt med alverdens spændende julesager. Lige fra pileflet
til juledekorationer og flere inspirerende julegaveidéer. Der er gratis
rundstykker og kaffe til de første 100 besøgende. Entré: 25 kr. (Gratis for
børn under 12 år). Se mere på www.onsild-messe.dk
Man. 10. dec. kl. 13:30
Frelsens Hær synger julen ind i Biecentret, Hobro
Frelsens Hær synger ved denne hyggelige eftermiddag julens sange
sammen med os. Det er efterhånden blevet en gammel tradition for
mange mennesker, at julen ikke kan komme før Frelsens Hær har besøgt
Biecentret. Pris: 60/30 kr. Se mere på www.biecentret.dk
Man. 10. dec. kl. 17:00 - 17:30
Julekoncert på Hobro Bibliotek
Kom til en hyggelig eftermiddag i musikkens tegn, hvor Mariagerfjord
Juniordrengekor fylder rummet med julestemning og sang. Så tag venner
og familien under armen og kom ned til gratis julehygge.
Se mere på www.mariagerfjordbibliotekerne.dk

1. - 31. december

Lør. 15. dec. kl. 10:00 - 14:00
Bazar Skelund på Solgården i Skelund
Stort indendørs marked i ridehallen på Solgården. Ridehallen er fyldt af
stande klar til at møde publikum, og man finder alle de fødevarer man til
dagligt bruger, men også stader med spændende “ting og sager” samt
masser af julerier. Se mere på www.skelund.dk
Lør. 15. dec. kl. 13:30
TRYL MED ANDERS MØLLER i Hobro
Tryllekunstner Anders Møller leverer magisk underholdning i absolut
topklasse, og med sin charmerende stil kan publikum glæde sig til et show
fyldt med forbløffende magi blandet med en stor portion humor. Det sker i
gågaden i Hobro – og du er inviteret! Se mere på www.hobrohandel.dk
Søn. 16. dec. kl. 19:30
Salme Marathon i Mariager Kirke
JuleSalmeMaraton: Udfordr dig selv og vær med til årets
”Julesalmemaraton”, hvor vi synger julen ind. Alle salmer synges stående
i stearinlystes skær og med alle tekster på storskærm. Kor og solister
medvirke også så der bliver siddepauser undervejs. Se mere på www.
mariagerkirke.dk
Ons. 19. dec. kl. 17.00
Familie-julekoncert i Hobro
Den store familiejulekoncert med kommunens 4. klasseelever og
Randers Kammerorkester. Kom i sød julestemning med fremragende
orkestermusik og 200 glade syngende børn med nissehuer og julelys i
øjnene. Pris: Voksne 80 kr. / Børn 50 kr. Sted: Mariagerfjord Gymnasium.
Se mere på www.mariagerfjordkulturskole.dk
Ons. 19. dec. kl. 19:30
Julekoncert i Oue Kirke
Der er gran, hjerter og stearinlys i luften, når Valsgård-Oue kirkekor
sammen med Mariagerfjord Kammerkor synger julen ind til julekoncert i
Oue kirke. På programmet er der koncentreret julestemning og masser af
god musik! Se mere på www.ouevalsgaardkirke.dk

Tirs. 11. dec. kl. 19.30
Als-Øster Hurup Kirkekor under ledelse af Troels Kold synger
klassiske satser, julefantasier og -sange - og i år får koret besøg af
Anders Lillebæk Jacobsen, der spiller saxofon til et par rytmiske julesatser.
Se mere på www.osterhurupkirke.dk

Fre. 22. dec. kl. 10:00
JULESHOW MED BUBBER OG LOUISE DUBIEL i Hobro
Fin lille juleforestilling i gågaden i Hobro. Bubber taler med publikum om
ensomhed og venskaber. Louise synger de smukkeste sange, til glæde for
publikum. Der bliver budt på alvor, sjov og masser af julehygge. Se mere på
www.hobrohandel.dk

Tirs. 11. dec. kl. 17.00
Luciaoptog med Mariagerfjord Spirekor i Hobro
Kom i sød julestemning med smuk englesang af pigerne i Mariagerfjord
Spirekor i gågaden i Hobro. Koret starter luciaoptoget ved kirken og
synger så hele vejen ned til enden af gågaden. Se mere på www.
mariagerfjordkorskole.dk

Glædelig Jul

Ons. 12. dec. kl. 19:30
Julekoncert i Valsgård Kirke
Der er stearinlys, gran og hjerter i luften, når Mariagerfjord Kammerkor
og Valsgård-Oue kirkekor synger den traditionsrige julekoncert i Valsgård
kirke. På programmet er der et overflødighedshorn af god musik.
Alle er velkomne og det er gratis. Se mere på www.hadsundprovsti.dk og
på www.mariagerfjord-kammerkor.dk

Tirs. 26. dec. kl. 9.00 - 10.30
Julemotionstur i Hadsund
Her er der mulighed for at tage børn, barnevogn, bedsteforældre, hund
og gode venner med på en frisk travetur. Ruter på 5 og 10 km. Turen kan
gennemføres i almindeligt tøj og sko, bare det er egnet til traveture. Sted:
Frivilligcenter Hadsund, Kirkegade 4, Hadsund

Vi tager forbehold for ændringer og trykfejl.

Tors. 13. dec. kl. 19:00 – 21:00
Islandsk kunst gennem 150 år på Hobro Bibliotek
I tilknytning til udstillingen ”Nordatlantiske strejftog” fortæller Anne Lie
Stokbro om islandsk kunst fra de første, symbolistiske malere til i dag,
hvor islandske kunstnere markerer sig internationalt. Se mere på www.
mariagerfjordbibliotekerne.dk
Tors. 13. dec. kl. 19.30
Julekoncert med koret i Als Kirke
Als-Øster Hurup Kirkekor under ledelse af Troels Kold synger klassiske
satser, julefantasier og -sange - og i år får koret besøg af Anders Lillebæk
Jacobsen, der spiller saxofon til et par rytmiske julesatser. Se mere på
www.alskirke.dk
Tors. 13. dec. kl. 17.00
Luciaoptog og koncert i Hadsund Kirke
Hadsunds kor og skoleorkester er gået sammen om at lave et langt
luciaoptog gennem byen. Optoget starter ved Hadsund kirke og bevæger
sig ad Østergade og Nørregade mod Hadsund Torv, hvor optoget vender
og slutter i Hadsund kirke med en musikandagt. Koncerten er gratis og for
alle. Se mere på www.vive-hadsundpastorat.dk

Ons. 27. dec. kl. 14:00
JULEVANDRING om De tre vise Mænd i Mariager
Kom på julevandring med Jørgen Kruse som guide og hør hans udlægning
af Johannes Møllehaves beretning om De tre vise mænd og hvad
der skete dem undervejs mod målet. Turen går gennem det smukke
Munkholm anlæg og ruten er ca. 2 km. Vandreturen foregår i et roligt
tempo, i et kuperet terræn. Pris: 25 kr. (gratis for børn og foreningens
medlemmer). Mødested: P-pladsen ved Mariager Kirke. Se mere på www.
birgittaforeningen.dk
Tors. 28. dec. kl. 20:00
Julekoncert med Prima Juniors i Hobro
7 unge musikere leverer kvalitetsunderholdning for fuld udblæsning; JIVE:
Swingmusik med voldsomt gang i den. Billetter koster 150 kr. (Medlemmer
120 kr.) og reserveres ved Café K, tlf. 98 51 18 50.
Se mere på www.jazzhobro.dk
Fre. 29. dec. kl. 12:00
Nytårshøjtidelighed i Store Torv, Hobro by
Udtrækning af hovedvinder i årets julekonkurrence – Borgervæbning
– kanonsalutering. Kransekage og boblevand. Borgmester holder
Nytårstalen og underholdning. Se mere på www.hobro.com

Se hele kalenderen på www.visitmariagerfjord.dk

