i Mariagerfjord & Øster Hurup
Tirs. 22. januar-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 bl.a. deodorantstifter. Læs mere her:
www.kunstetagerne.dk

21. jan - 17. feb.

Tors. 31. januar kl. 18:00-22:30
”Nak & Æd” og Ulveforedrag, Pigernes Kro i Onsild
Kom til foredrag med Jørgen Skouboe, kendt fra ”Nak & Æd” og hør om
alle hans fantastiske oplevelser inden for jagt. Oplev også jæger Thomas
Boesdal, der bl.a. vil fortælle om ulve. Læs mere her: www.pigerneskro.dk
Tors. 31. januar kl. 19:00-21:00
Foredrag m. Lars Godbersen, DS Arena, Hobro
Gratis foredrag på DS Arena med foredragsholder Lars Godbersen, der
vil give sin erfaring og perspektiv på udvikling af foreningsliv, videre til
de fremmødte. Tilmelding er ikke nødvendigt. Se mere på facebooksiden
”Viden på tværs Mariagerfjord”

Vi tager forbehold for ændringer og trykfejl.

Tirs. 22. januar kl. 19:00
”Bag grav og planke” Den Store Sal på Hobro Bibliotek
Efter flere års udgravninger ved bl.a. Ringborgen Fyrkat har man nu et
større indblik i vikingernes liv og ringborgenes rolle i Vikingetiden. Søren
M. Sindbæks foredrag handler om de nye udgravningsresultater og om det
netværk af borge, som Harald Blåtand etablerede på tværs af sit rige. Læs Fre. 1. februar kl. 20:00
mere her: www.kulturfjorden.dk
Emmelie de Forest m. Band, Den Gamle Biograf, Mariager
Sammen med et hold professionelle musikere vil den lokalkendte Emmelie
Tirs. 22. januar kl. 19:00
de Forest fremføre sange fra hendes to albums, nye kompositioner, der
Kulturkaffe – ”Slip drømmene fri”, Hadsund KulturCenter
endnu ikke er udgivet, samt udvalgte cover numre. Læs mere her:
Foredrag med den modige eventyrer Benedicte Riis, der vil fortælle om
www.rytmusen.dk
at vove sig ud på dybt vand og slippe drømmene fri. Et foredrag med film,
billeder og musik fra en vild sejltur over Atlanten. Læs mere her:
Fre. 1. februar kl. 20:00
www.mariagerfjordbibliotekerne.dk/arrangementer
Gunhild Carling m. Red Hot Five, VUC Hobro
Oplev den svenske multiinstrumentalist Gunhild Carling, når hun fyre den
Ons. 23. januar kl. 14:30
af på basun, trompet mm. Hun bliver akkompagneret af Red Hot Five. Læs
”Et hjem i Camp Bastion”, Hadsund Menighedscenter
mere her: www.jazzhobro.dk
Denne eftermiddag vil Kirsten og Alex Pedersen fortælle om da de påtog
sig at passe KFUM’s Soldaterhjem i Afghanistan og dér skabe hjemlig
Fre. 1. februar kl. 20:30 (Dørene åbnes kl. 19:30)
hygge for de danske soldater. Læs mere her: www.kulturfjorden.dk
Koncert m. Sko & Torp, Hammerbiler i Hobro
Søren Sko og Palle Torp kan i år fejre 30-års jubilæum sammen, og det gør
Tors. 24. januar Kl. 16:30
de bl.a. med en turné, hvor de lægger vejen forbi Hobro. Læs mere her:
Optakt til ”Ord i nord” m. Signe Gjessing, Hobro Bibliotek
www.musikibilforretningen.dk
Mød digter og forfatter Signe Gjessing, der bl.a. vil læse op, samt fortælle
om sin opvækst i Vesthimmerland og hvilken betydning det har haft for
Lør. 2. februar kl. 15:00
hendes arbejde med ord. Se mere på www.mariagerfjordbibliotekerne.dk Tine Lilholt – fernisering og koncert, Kulturhuset Arden
Tine Lilholt har efter sin tid i Lilholt Band helliget sig sin egen musik og
Tors. 24. januar kl. 18:30
sine malerier. Oplev en usædvanlig koncert, hvor malerierne får lyd. Pris:
Whiskysmagning v. Prima Beer & Wine i Hobro
150 kr. Læs mere her: www.kulturfjorden.dk
Peter Ærensgaard fra LAGO Import er klar til at tage dig med på en
smagsoplevelse i whiskyens verden, med 8 nøje udvalgte flasker whisky.
Lør. 2. februar kl. 20:00 (Dørene åbnes kl. 19:00)
Pris: 249 kr. Læs mere her: www.primabeer.dk
Nikolaj og Piloterne – 30 års jubilæum, Hadsund KulturCenter
Kom med til et brag af en koncert, når Nikolaj og Piloterne fejrer deres
Hver lørdag 26. jan. – 23. feb. kl. 10:00-15:00
30-års jubilæum. Oplev deres iørefaldende og delvist selvbiografiske
Loppemarked på Mariager Havn
sange, der nok har smeltet sig ind i mange danskeres hjerter.
Hver lørdag, når vejret tillader det, er der loppemarked på Mariager Havn. Pris: 175 kr. Læs mere her: www.hadsundkulturcenter.dk
Her kan du finde alt mellem himmel og jord. Arrangør: tlf. 60649718
Søn. 3. februar kl. 09:00-12:00
Søn. 27. januar kl. 15:00
Vinter-travetur ved Assens, Start v. Assens Skole
Gratis rundvisning i Kunstetagerne Hobro
Kom med på traveture på enten 6, 11, 16 og 21 km. Turene finder sted på
Gratis tur gennem udstillingen, der omfatter skulpturer og objekter af bl.a. afmærkede ruter i varieret terræn. Pris: 25 kr. Læs mere her:
Søren Behncke, Majken Bent og Hartmut Stockter. Læs mere her:
www.kulturfjorden.dk
www.kunstetagerne.dk
Søn. 3. feb.-søn. d. 7. april kl. 11:00-16:00
Tirs. 29. januar kl. 17:00
”Lysfest” i KunstBoxen i Mariager
Højtlæsning for voksne, Hobro Bibliotek
I KunstBoxen fejres det at vi går mod lysere tider. Flere af KunstBoxens
Kom og lyt, når bibliotekaren læser højt af en række bøger under temaet
kunstnere har udforsket lyset og kreeret kunst med inspiration fra lysets
”De lune”. Det eneste du skal gøre er at læne dig tilbage og koncentrere
mange aspekter. Se mere her: www.kunstboxen-mariager.dk
dig om at lytte. Læs mere her: www.mariagerfjordbibliotekerne.dk
Søn. 3. februar kl. 14:00-16:00
Tirs. 29. januar kl. 19:30
Fernisering i KunstBoxen i Mariager
Nytårskoncert m. Hobro Kammerorkester,Mariagerfjord Gym.
Lysets komme, eventyrligt nyt lys i galleriet samt ny gæstekunstner
Hobro Kammerorkester afholder sin årlige nytårskoncert med populær
i form af farve-ekvilibristen Pia Mia Poulsen, fejres ved en reception i
klassisk musik. Kom og hør musik af bl.a. Mozart, Johann Strauss og
KunstBoxen i Mariager. Alle er velkomne og der serveres vin, chokolade og
Rubinstein. Se mere på www.kulturfjorden.dk
snacks. Se meget mere her: www.kunstboxen-mariager.dk
Tors. 31. januar kl. 19:00
100 års skulptur, Kunstetagerne i Hobro
I anledning af KunstEtagernes udstilling ”Ting og sager” fortæller
kunstfaglig medarbejder Anne Lie Stokbro om skulpturens udvikling
gennem de sidste ca. 100 år. Læs mere her: www.kunstetagerne.dk

Søn. 3. februar kl. 16:00
Nytårskoncert med Stay on The Beat, Hadsund KulturCenter
Kom til et brag af en nytårskoncert i Hadsund Kulturcenter. ”Stay on The
Beat” synger jazz, pop og rock, og til koncerten vil I opleve et kor med
masser af gang i den. Læs mere her: www.hadsundkulturcenter.dk

Se hele kalenderen på www.visitmariagerfjord.dk

i Mariagerfjord & Øster Hurup

21. jan - 17. feb.

Man. 4. februar kl. 13:30
”De tre musikanter”, BieCentret i Hobro
Kom og vær med når ”De tre musikanter” kommer og besøger Biecentret.
Vi lover god underholdning og fællessang. Alle er velkomne. Læs mere på
www.biecentret.dk

Tors. 7. februar kl. 15:00
Gratis rundvisning i Kunstetagerne Hobro
Gratis tur gennem udstillingen, der omfatter skulpturer og objekter af
Søren Behncke, Majken Bent og Hartmut Stockter m.fl. Læs mere her:
www.kunstetagerne.dk

Man. 4. februar kl. 14:00 (Dørenes åbnes kl. 13:00)
”Legendernes Danmark”, Den store sal, Hobro Bibliotek
Anders Lundt Hansen viser rundt i legendernes Danmark, og fortæller
kendte og ukendte historier fra fortiden. Se mere på www.kulturfjorden.dk

Tors. 7. februar kl. 18:00
Gin-aften v. Hobro Vinhandel
Hobro Vinhandel får denne aften besøg af Frederik fra ”1975 By Simon”,
som vil præsentere alle de sidste nye gin i deres sortiment. Pris inkl.
sandwich: 350 kr. Tilmelding kræves. Se mere her:
www.facebook.com/Hobrovinhandel

Man. 4. februar kl. 19:00
”Herfra til evigheden”, Den store sal, Hobro Bibliotek
På Schofield militærbasen i Honolulu nyder soldaterne for det meste livet i
det gode vejr, men alt dette ændrer sig, da det japanske luftvåben angriber
og udraderer Pearl Harbor. Læs mere her: www.kulturfjorden.dk
Man. 4. februar kl. 19:00-21:00
Foredrag m. Kim Leine, Hadsund Bibliotek
Kom og få en introduktion til Ordkraft 2019 med Kim Leine, der bl.a. vil
fortælle om sit forfatterskab med fokus på det nordiske og på kærlighed.
Gratis, men husk tilmelding. Se mere på www.mariagerfjordbibliotekerne.dk
Tirs. 5. februar kl. 19:00
”Lys i mørket” - aftensang i Hadsund Kirke
Vær med til at kalde lyset frem i sind og tanke, mens vi sammen synger om
lysets kommen. Læs mere her: www.vive-hadsundpastorat.dk
Tirs. 5. februar kl. 19:00
“Alzheimer - a complex disease”, GASmuseet, Hobro
Livestreamet foredrag ved professor Christian Haass, der handler om
at forstå demenssygdommen Alzheimers og behandlingsmetoderne.
Foredraget afholdes på engelsk. Læs mere her: www.kulturfjorden.dk
Tirs. 5. februar kl. 19:00
Nytårskur 2019 m. Peter Lund Madsen, Mariagerfjord Gymnasium
Se frem til dette foredrag med hjerneforsker Peter Lund Madsen, der vil
komme ind på flere emner, der naturligvis har med hjernen og vores sind at
gøre. Pris: 150 kr. Læs mere her: www.kulturfjorden.dk
Tirs. 5. februar kl. 19:30
”Kunsten at dø”, Kulturhuset Arden
En finurlig, underholdende og bevægende forestilling om to klovnes liv
på toppen af deres karriere. Vi bevæges af deres venskab, griner af deres
indbyrdes kampe og vi forfærdes over erkendelsen af at en af dem snart
skal dø. Læs mere på www.himmerlandsteater.dk
Ons. 6. februar kl. 17:00-19:00
Foredrag m. Lotus Turéll, GASmuseet, Hobro
Lotus Turéll vil, med udgangspunkt i sin egen historie, fortælle om livet i
en familie præget af misbrug og utryghed, samt berette om hvad der var
vendepunktet for hende selv. Læs mere på www.lotusturell.dk
Vi tager forbehold for ændringer og trykfejl.

Ons. 6. februar kl. 18:00
Foredrag m. Mads Justesen, Kulturhuset i Arden
Hør om tiden som både landmand, gymnasielærer og professionel
fodboldspiller i Hobro IK, når Mads Justesen besøger Kulturhuset i Arden.
Pris: 100 kr. Se mere her: www.kulturhusetiarden.dk
Ons. 6. februar kl. 19:00
”Altid allerede elsket”, Hobro Kirkecenter
Helle Skaarup fortæller om sit liv med sin mand musikeren Peter Bastian,
ud fra hans selvbiografi ”Altid allerede elsket”. Se mere på www.hobrokirke.dk
Ons. 6. februar kl. 19:30-ca. 22:00
”Drøm – virkelighed. Nutid – fortid”, Sem Forsamlingshus
Journalist og forfatter Marianne Gade fortæller den spændende beretning
om sagaøen Island og sine aner der. Læs mere her: www.kulturfjorden.dk

Tors. 7. februar kl. 19:00
”De nordiske guder”, Den store sal, Hobro Bibliotek
Vi ser nærmere på nogle af de arkæologiske fund, der kaster lys over de
nordiske guder fra de islandske sager, som vikingerne så dem. Læs mere
her: www.kulturfjorden.dk
Tors. 7. februar kl. 19:30
”Ensemble MidtVest”, Mariagerfjord Gymnasium, Hobro
Oplev en skøn koncert med dette fremragende ensemble, der ved denne
koncert både spiller Schuberts, Mozarts og Dvorak. Pris: 120 kr. Læs mere
om koncerten her: www.hobromus.dk
Lør. 9. feb. - 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
Lør. 9. februar kl. 19:00
Shaka Loveless & Lars Lilholt, Arden kirke
Oplev en anderledes koncertoplevelse, når Shaka Loveless og Lars Lilholt
gæster Arden Kirke. Her vil de to spillemænd supplere hinanden med hver
deres guitar og tage jer med på en musikalsk oplevelse. Se mere her:
www.billet.musik.dk
Man. 11. - lør. 16. februar (Bibliotekets betjente åbningstid)
Kærlig vinterferie på Mariagerfjord Bibliotekerne
Kom ind på biblioteket og vær med til at klippe og klistre flotte
Valentinskort, så du er klar til at overraske dem, du er glad for.
Se mere her: www.mariagerfjordbibliotekerne.dk
Tors. 14. februar kl. 19:30
Guitarkoncert i Munkesalen – Mariager klosterbygning
Carsten Pedersen spiller bl.a. musik af Bach og Domenico Scarlatti samt
spanske værker af Lopez-Quiroga, Yradier, Tarrega, Albeniz m.m. Se mere
her: www.mariager-kirke.dk
Tors. 14. februar kl. 19:00-21:00
Havebyer – som bæredygtige byer, GASmuseet i Hobro
Der er inspiration at hente til byggeri i menneskelig skala og med rod i
traditionen, når Helle Ravn og Peter Dragsbo tager os med til Havebyer, før,
nu og i fremtiden. Alle er velkomne. Læs mere her: www.kulturfjorden.dk
Tors. 14. – lør. d. 16. februar kl. 19:30 (Lørdage kl. 16:00)
”Kunst” - Himmerlands Teater i Hobro
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
maleri. Se mere her: www.himmerlandsteater.dk
Lør. 16. februar
Kryb og kravl på Hadsund og Hobro Bibliotek
Kom helt tæt på dyrene når ”Terrariet - Reptile Zoo” kommer forbi Hadsund
Bibliotek kl. 10:00-11:30 og Hobro Bibliotek kl. 12:30-14:00. Rør ved
dyrene og hør alt om både slanger, øgler, skildpadder og fugleedderkopper.
Se mere her: www.mariagerfjordbibliotekerne.dk

Se hele kalenderen på www.visitmariagerfjord.dk

