i Mariagerfjord & Øster Hurup
Søn. 17. feb. kl. 10:00-16:00
Vinterferie-sjov på GASmuseet i Hobro
Besøg GASmuseet i vinterferien og vær med til at lave sjove og
spændende eksperimenter med gas og energi. Udstillingerne om energi
og dagligliv er åbne, ligesom der er skattejagt i udstillingerne. Læs mere
om GASmuseet her: www.gasmuseet.dk
Søn. 17. feb. kl. 10:00-17:00
Vinterferie-aktiviteter, Mariager Saltcenter
Besøg Mariager Saltcenter i vinterferien og klogere på salt. Der er flere
aktiviteter i hele uge 7. Se mere på www.saltcenter.dk
Søn. d. 17. feb.-søn. d. 7. april kl. 11:00-16:00
”Lysfest” i KunstBoxen i Mariager
I KunstBoxen fejres det at vi går mod lysere tider. Flere af KunstBoxens
kunstnere har udforsket lyset og kreeret kunst med inspiration fra lysets
mange aspekter. Se mere her: www.kunstboxen-mariager.dk
Man. d. 18. februar-26. april kl. 09:00-18:00
Udstillinger i KunstEtagerne i Hobro
Oplev udstillingen ”TING & SAGER” med fem kunstnere inden for temaet
”skulpturen i samtidskunst”. Se også udstillingen ”Smykkeobjekter” med
smykkekunstneren Hanne Bay Lührsse, der laver smykker i guld og sølv
– men også strips og kugler fra deodorantstifter. Læs mere her: www.
kunstetagerne.dk

17. feb - 16. mar.

Fre. d. 22. februar kl. 19:30
Kieran Goss – ægte irsk, i Kulturhuset i Arden
Kom og hør skønt irsk musik, når Kieran Goss fra det vestlige Irland fyrer
den af denne aften i Kulturhuset i Arden. Pris: 125 kr. Læs mere her:
www.kulturhusetiarden.dk
Hver lørdag – Kl. 10:00-15:00
Loppemarked på Mariager Havn
Hver lørdag, når vejret tillader det, er der loppemarked på Mariager Havn.
Her kan du finde alt mellem himmel og jord. Arrangør: tlf. 60649718
Søn. d. 24. februar kl. 15:00
Nightingale String Quartet, Mariagerfjord Gynmasium
Kom og hør den prisvindende kvartet til denne aften, hvor der er
musikstykker af Langgaard, Nielsen og Grieg på programmet. Læs mere
her: www.kulturfjorden.dk
Søn. d. 24. februar kl. 14:00-16:00
Søndagscafé i Kulturhuset i Arden
Organisten Tamara Hougaard spiller og Lisa Rosendahl læser H. C.
Andersen. Der er også fællessang med masser af vinterhygge. Læs mere
her: www.kulturhusetiarden.dk
Søn. d. 24. februar kl. 14:00-16:00
Trækfuglene spiller op – Mariager Kloster
Tre humørfyldte harmonikaspillere fra Djursland, vil underholde med
sange fra Giro 413 og lystige sømandsviser, som vi alle kan synge med på.
Se mere her: www.aeldresagen.dk/mariager

Vi tager forbehold for ændringer og trykfejl.

Man. d. 18. februar kl. 13:30
”Berits klavertrio”, Biecentret Hobro
Berits klavertrio står for fællessangen, når de spiller og synger efter
Biecentrets sangbøger, som deltagerne selv kan vælge sange fra. Kom og Man. d. 25. februar kl. 14:00 (Dørene åbnes kl. 13:00)
vær med. Se mere her: www.biecentret.dk
”Holbergs forside og bagside”, Den store sal på Hobro Bibliotek.
Ligesom månen har også Holberg en forside vi kender, og en bagside
Man. d. 18. februar kl. 19:00
vi ikke ser. Svend Erik Larsen fortæller om nogle af Holbergs kendte og
”Hvorfor hader han dig mor?” Hobro Kirkecenter
mindre kendte tekster. Læs mere her: www.kulturfjorden.dk
Foredraget med Øzlem Cekic, der er født i Ankara og kom til Danmark som
10-årig, tager udgangspunkt i bogen ”Hvorfor hader han dig mor?”, og om Man. d. 25. februar kl. 19:00-21:00
oplevelserne som brobygger. Læs mere her: www.kulturfjorden.dk
”Hvad sker der med klimaet?”, Hadsund KulturCenter
Meteorolog Jesper Theilgaard giver sit bud på, hvorfor vejret ikke opfører
Tirs. d. 19. februar kl. 19:00
sig som det gjorde engang og giver dig indblik i klimaets tilstand set fra
Hjerneforskning, i Kulturcentret i Oue og på GASmuseet i Hobro. hans stol. Pris: 100 kr. Læs mere her: www.kulturfjorden.dk
Livestreamet foredrag ved professor Morten Kringelbach, der vil fortælle
om hvad der sker, når vi føler nydelse, og hvordan det har sikret vores
Tirs. d. 26. februar kl. 19:00
overlevelse. Gratis. Læs mere her: www.kulturfjorden.dk
”Fra dårlig hukommelse til kæbehjerne” Hadsund Kulturcenter
Hvad er hemmeligheden bag at huske navne og HVORFOR glemmer vi?
Tirs. d. 19. – lør. d. 23. februar kl. 19:30 (Lørdage kl. 16:00)
Disse spørgsmål vil du få svar på i Ole Larsens foredrag. Pris: 50 kr. Læs
”Kunst” - Himmerlands Teater i Hobro
mere her: www.kulturfjorden.dk
En elegant og lystig komedie om kunst og venskab. Venskabet sættes
på en hård prøve for tre gamle venner da den ene køber et hysterisk dyrt Tirs. d. 26. feb. – fre. d. 26. april
maleri. Se mere her: www.himmerlandsteater.dk
Kabinetudstilling – Skitser på papir, KunstEtagerne i Hobro
Den tegnede skitse er ofte det første led i en malers arbejde. I
Ons. d. 20. februar kl. 19:00
Hobro Kunstsamling findes en lang række tegnede skitser, som her
Højtlæsning for voksne, Hadsund Bibliotek
præsenteres. Udstillingerne har åbent i bibliotekets åbningstider. Læs
Kom og lyt, når bibliotekaren læser højt af en række bøger under temaet mere her: www.kunstetagerne.dk
”De psykologiske”. Læs mere her: www.mariagerfjordbibliotekerne.dk/
arrangementer
Tirs. d. 26. februar kl. 19:00
”Klimaændringer” - hhv. i Kulturcentret i Oue og på GASmuseet i
Tors. d. 21. februar kl. 19:00
Hobro.
”Fri for Mobberi”, Orkideen - Dania
Livestreamet foredrag ved professor Jens Hesselbjerg Christensen
Soroptimisterne i Mariager Fjord inviterer til en aften, hvor temaet er
om den globale opvarmning og klimaændringer. Læs mere her: www.
”Mobning”. Uddannelseskonsulent Hanne Petersen vil fortælle om, hvad kulturfjorden.dk
mobning er - også i den digitale verden samt hvad man kan gøre for at
forebygge det. Læs mere her: www.kulturfjorden.dk
Tors. d. 28. februar kl. 16:00
”Med strik som våben”, Hobro Bibliotek
Tors. d. 21. februar kl. 19:00
Albert har rejst i Cuba med sine strikkepinde, det er der kommet en
Højtlæsning for voksne, Hobro Bibliotek
musikalsk fortælling ud af, om en usædvanlig ung mand, der kan sin ret
Kom og lyt, når bibliotekaren læser højt af en række bøger
og vrang. Læs mere her: www.kulturfjorden.dk
under temaet ”Torbens blandede bolsjer”. Læs mere her: www.
mariagerfjordbibliotekerne.dk/arrangementer

Se hele kalenderen på www.VisitMariagerfjord.dk
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17. feb - 16. mar.

Tors. d. 28. februar kl. 19:00 (Dørene åbnes kl. 18:00)
Kirkekoncert m. Ann-Mette Elten, Glenstrup Kirke
Ann-Mette Elten er især kendt for sangen ”Hjem til Aarhus” og sin
optræden i ”På slaget 12”. Denne aften vil hun bl.a. synge klassiske sange
med en følelsesfuld indlevelse. Læs mere her: www.kulturfjorden.dk

Tors. d. 7. marts kl. 20:00
Jazz på Café K i Hobro
Jazz Hobro inviterer til en hyggelig aften med franske sopransaxofonist,
Olivier Franc, der med sin Sidney Bechet-inspirerende Kvintet, vil spille
sprød musik hele aftenen. Læs mere på www.jazzhobro.dk

Tors. d. 28. februar kl. 19:00
Objektkunst gennem 100 år, KunstEtagerne i Hobro
I anledning af KunstEtagernes udstilling ”Ting og sager” fortæller
kunstfaglig medarbejder Anne Lie Stokbro om objektkunstens udvikling
gennem de seneste ca. 100 år. Læs mere på www.kunstetagerne.dk

Lør. d. 9. marts kl. 20:00
Hook Herrera & The Helping Hand Band, Kulturhuset i Arden
Oplev en koncert med amerikaneren Hook Herrera, der både er en
fantastisk mundharpespiller og sanger. Pris: 175 kr. Læs mere her:
www.kulturhusetiarden.dk

Tors. d. 28. februar kl. 19:00-21:00
Foredrag med Marina Aagaard, DS Arena, Hobro
Gratis foredrag på DS Arena med fitnessforsker Marina Aagaard, der bl.a.
give hendes erfaring og perspektiv på motivation og sundhed videre til
de fremmødte. Tilmelding er ikke nødvendigt. Se mere på facebooksiden
”Viden på tværs Mariagerfjord”

Lør. d. 9. marts kl. 20:00
Lis Sørensen, Hadsund Kulturcenter
Oplev et brag af en koncert, når Lis Sørensen gæster Hadsund
Kulturcenter, med en af Danmarks stærkeste bandopsætninger. Pris: 325
kr. Læs mere her: www.hadsundkulturcenter.dk

Tors. d. 28. februar kl. 19:30-21:30
Svend, Knud og Valdemar – synger på sidste vers, Arden
Kulturhus
Dette teaterstykker har siden 1887 fornøjet publikum over hele landet,
og nu har Figaros kastet sig over det, og tilføjet ekstra sangnumre fra
både opera, operette og musical. Pris: fra 65 kr. Se mere på www.tkmf.dk
Fre. d. 1. marts kl. 19:30
PANIC DAY – danseteater for unge, Hobro Idrætscenter
Oplev en forestilling med fart på, i forestillingen der sætter fokus på
nutiden panik, det uforudsete og det komiske i den menneskelige
sårbarhed. Læs mere her: www.tkmf.dk
Fre. d. 1. marts kl. 21:00 (dørene åbnes kl. 20:00)
Koncert m. Bamse Tribute, Hammerbiler i Hobro
Kom med til en hyggelig aften med god stemning og ta’ en swing-om
til de mange dansevenlige numre fra Bamses Venners bagkatalog. Læs
mere her: www.musikbilforretningen.dk
Lør. d. 2. marts kl. 09:00-13:00
Maskeværksted på Mariagerfjord Bibliotekerne
Lav din helt egen og unikke fastelavnsmaske på Hobro og Hadsund
Bibliotek. Pynt den med fjer og pailletter eller mal den i dine
yndlingsfarver. Kun fantasien sætter grænser. Se mere her:
www.mariagerfjordbibliotekerne.dk/arrangementer
Lør. d. 2. marts kl. 11:00
Koncert i Hobro Kirke
Matiné med violinist Jochen Brusch og guitarist og kulturskoleleder Finn
Svit. Se mere på www.hobrokirke.dk

Vi tager forbehold for ændringer og trykfejl.

Ons. d. 6. marts kl. 19:30-ca. 22:00
Historien om Giro 413, Sem Forsamlingshus
Sangeren Karsten Holm fortæller historien om giro 413 og synger både
de kendte sange fra giro 413, samt fra sit eget repertoire. Pris: 75 kr. For
mere info: www.semforsamlingshus.dk
Tors. d. 7. marts kl. 15:00
Gratis omvisning i KunstEtagerne, Hobro
Kom på gratis omvisning i udstillingen ”Ting og sager”, der omfatter
skulpturer og objekter af Søren Behncke, Majken Bent, Rose Eken, Jens
Chr. Jensen og Hartmut Stockter. Læs mere her: www.kunstetagerne.dk
Tors. d. 7. marts kl. 19:00
Sejhvalen i Mariager Fjord, Maritimt Kulturcenter, Hobro
Hvalekspert og biolog fra Zoologisk Museum Abdi Hedayat holder
foredrag om strandede hvaler, med udgangspunkt i Sejhvalens endeligt
her i Mariager Fjord. Pris: 50 kr. Læs mere her: www.facebook.com/
skibstoemrerhuset

Man. d. 11.-lør. 16. marts
Hjernen i fokus, Mariagerfjord Bibliotekerne
I uge 11 kan du lære en masse om hjernen på alle bibliotekerne i
Mariagerfjord. Læs mere her: www.mariagerfjordbibliotekerne.dk/
arrangementer
Man. d. 11. marts kl. 14:00
PH – en vise om Danmark, Den store sal, Hobro Bibliotek
I Poul Smedegaard Andersens foredrag skildres Poul Henningsens liv i al
sin mangfoldighed. Læs mere her: www.kulturfjorden.dk
Tirs. d. 12. marts kl. 19:00
Cabaretkoncert, Mariagerfjord Kulturskole
Oplev et livligt salonorkester bestående af Kulturskolens klassiske
lærere, orkestret ”De Gode Mænd” samt enkelte af Kulturskolens elever.
Læs mere her: www.kulturfjorden.dk
Tirs. d. 12. marts kl. 19:00
”Hvalernes skjulte liv” - hhv. i Kulturcentret i Oue og på
GASmuseet i Hobro.
Livestreamet foredrag ved professor Peter Teglberg Madsen om
hvalernes historie, fra for 30 mio. år siden til nu. Læs mere her:
www.kulturfjorden.dk
Tors. d. 14. marts kl. 18:00-21:00
Foredrag m. Mathilde Falch, Arden Bibliotek
I dette foredrag spiller Mathilde sine egne sange i akustiske versioner
og vil imellem sine sange fortælle om sin egen historie i psykiatrien, om
misbrug og ikke mindst sin vej over på den anden side. Læs mere her:
www.mariagerfjordbibliotekerne.dk/arrangementer
Tors. d. 14. marts kl. 19:30-22:00
”Hvor er vi henne?”, Himmerlands Teater i Hobro
Kom og hør et underholdende, men samtidigt underfundigt og rørende
foredrag med Carsten Knudsen, der har skabt sin egen stil ud fra
erfaringer fra comedy og cabaretter. Læs mere på www.kulturfjorden.dk
Lør. d. 16. marts kl. 13:00
Kunstnermøde m. Maiken Bent, KunstEtagerne i Hobro
Kom og hør kunstneren Maiken Bent fortælle om sit arbejde og tankerne
bag. Læs mere her: www.kunstetagerne.dk
Lør. d. 16. marts kl. 15:00
Fortælle- og oplæsningscafé i foyéren på Himmerlands Teater i
Hobro
I den smukke foyér på Himmerlands Teater, kan I til duften af kaffe og
kage, opleve en vigtig og aktuel tale fra Høvding Seattles, der også vil
oplæse fra bl.a. H.C. Andersen. Læs mere på www.kulturfjorden.dk

Se hele kalenderen på www.VisitMariagerfjord.dk

