i Mariagerfjord & Øster Hurup
Tirs. 9.-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.
Læs mere her: www.kunstetagerne.dk
Tirs. 9. april kl. 18:30-21:30
Forårsinspiration i Den Gamle Biograf, Mariager
Kom med til en spændende aften, hvor temaet er mode og tendenser
i foråret 2019. Stylist Kenneth Adelhardt kommer og fortæller og
giver inspiration og idéer til make-up og styling. Arrangør: Mariager
Handelstandsforening
Tirs. 9. april kl. 18:30-20:30
Vandretur i Sembygård Hede v. Mariager
Tag på vandretur og støt samtidig Hobro Julemærkehjem. Turen starter
ved Edderup Autoophug og går gennem Sembygård Hede. Pris: 20 kr.
Arrangør: Mariager Fjord Soroptimister
Tirs. 9. april kl. 19:00-21:00
Foredragsaften på Det Gamle Rådhus, Mariager
Hør om både kirken og klostret, ”Den Hellige Birgitta”, Kongehøjen, Hohøj
og alle de andre spændende kulturelle seværdigheder og historiske
bygninger i Mariager. Tilmelding og yderligere info: www.lof.dk/
mariagerfjord-rebild/foredrag
Tirs. 9. april lør. d. 27. april
”De 7 slags dråber” – Himmerlands Teater, Hobro
Teaterstykke om en rejse ind i urternes og mystikkens verden med en
kvinde der ved noget ud over det sædvanlige om naturens forunderlige
kræfter. Se mere her: www.himmerlandsteater.dk
Tirs. 9. april kl. 19:00
”Når fysikkens stråler helbreder”, Hobro GASmuseum
Livestreamet foredrag ved prof. Kari Tanderup om kræft og forskningen
indenfor den moderne behandling med kirurgi, stråler og medicin. Se
mere her: www.kulturfjorden.dk
Hver onsdag kl. 19:00 – første gang 10. april
Vandretur m. Hjerteforeningen Mariagerfjord
Gå med Hjerteforeningen på vandretur, ad hjertestierne i Østerskoven i
Hobro - alle kan være med.
Læs mere her: www.mariagerfjord.hjerteforeningen.dk
Fre. 12. april kl. 13:00-19:00
Fernisering m. Karen Havskov Jensen, Galleri Højbjerg &
Simmelsgaard, Hobro
Galleri Højbjerg & Simmelsgård åbner sæsonen med en soloudstilling af
Karen Havskov Jensen. Udstillingen kan ses frem til d. 30. juni. Se mere
her: www.hoejbjergsimmelsgaard.com

9. april - 27. april

Lør. 13. april kl. 10:30-12:30
I Elgenes Land – guidet tur i egen bil i Lille Vildmose
Kom med på en guidet tur i mosen med besøg på Portlandmosen.
Pris: Entrépris + radiofrekvens 30 kr. pr. person. Se mere på
www.lillevildmose.dk
Søn. 14. april kl. 10:30-12:30
Lille Vildmose i ørneperspektiv – Vandretur til Kællingbjerg Klint
Ta’ med på en vandretur gennem den sydlige del af Portlandmosen,
hvor stien via små broer krydser flere gamle gravebaner. En opstigning
til toppen af Kællingbjerg Klint belønnes med en fantastisk udsigt over
mosen. Se mere på www.lillevildmose.dk
Alle dage kl. 11:00-16:00 (lukket mandag og fredag)
Forårsudstilling i KunstBoxen, Mariager
Oplev de nye gæstekunstnere Julia Gurskaja fra Ukraine og Pia Bro
fra Hobro, samt KunstBoxens egne kunstnere til Forårsudstillingen i
Rosernes by Mariager. Læsmere her: www.kunstboxen-mariager.dk
Søn. 14. april kl. 10:00
Påskevandring fra Mariager Kirke til Dania
Kom med på guidet vandretur med start v. Mariager Kirke og videre ad
historiske stier ud omkring ”Nyboder” ved Dania. Ruten er ca. 15 km og
sluttes af ved Munkesalen i Mariager.
Læs mere her: www.birgittaforeningen.dk
Søn. 14. april kl. 10:00-13:00
Guidet vandretur på PANORAMA-ruten
Aalborg Outdoor er jeres guide, når I skal ud at vandre på den 10 km lange
vandrerrute PANORAMA-ruten ved Bramslev Bakker. Læs mere og tilmeld
jer turen her: www.visitmariagerfjord.dk/booking/30313
Søn. d. 14. april - kl. 14:00
Familiegudstjeneste i Hadsund Kirke
Tag til familiegudstjeneste i Hadsund kirke denne Palmesøndag. Alle er
velkomne.
Man.- tirs. 15. og 16. april kl. 10:30-12:00
Påskepip og æggesjov i Naturværkstedet, Lille
Vildmosecentret
I hele påsken har I mulighed for, at kæle for de søde små kyllinger i
Naturværkstedet, samt klippe påskepynt og male på æg m.m. I bålhytten
er bålet tændt, og I kan købe pølser og brød til frokost og tilberede ved
bålet. Se mere på www.lillevildmose.dk
Hele påskeugen 15. – 22. april
Æggebingo på Mariagerfjord Bibliotekerne
Påskeharen har gemt en masse bingoæg. Hvert æg har et nummer, der
skal krydses af på en bingoplade. Der er en præmie på spil. Læs mere her:
www.mariagerfjordbibliotekerne.dk

Vi tager forbehold for ændringer og trykfejl.

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

Man. 15. april – ons. d. 17. april
Påskeværksted på Mariagerfjord Bibliotekerne
Kom forbi biblioteket og pynt din egen æggeskals-urtepotte, så den til
med karse og sæt den på påskebordet.
Læs mere her: www.mariagerfjordbibliotekerne.dk

Lør. 13. – man. 22. april
Påskeudstilling 2019, Klosterkælderen Antik & Porcelæn i
Mariager
Påskeudstilling med figurativ stentøjskunst fra Bing & Grøndahl, samt
tusindvis af porcelænsstel. Mere info: www.klosterkaelderen.dk

Ons. d. 17. april – kl. 14:30
Indtryk fra Hong Kong – Hadsund Menighedscenter
Kom og hør Jacob Duevang Krogh Rasmussen, sognepræst i Mariager,
fortælle om sin tid i Den danske sømandskirke i Hong Kong. Se mere her:
www.kulturfjorden.dk

Lør. 13. april kl. 10:00-14:00
Vandretur på PANORAMA-ruten v. Bramslev Bakker
Tag med Østjysk Outdoor på vandretur ad den 10 km smukke PANORAMArute ved Bramslev Bakker. Læs mere her: www.oestjysk-outdoor.dk

Ons. 17. april kl. 19:00-21:00
Lille Vildmose by night
Ta’ med på guidet tur i egne biler og vær med til at kigge efter dyrene i
skumringen. Tilmelding er ikke nødvendig. Læs mere her:
www.lillevildmose.dk

Se hele kalenderen på www.VisitMariagerfjord.dk

i Mariagerfjord & Øster Hurup

9. april - 27. april

Ons. 17. april kl. 19:00
Gå-banko, v. Paddehatten i Als
Gå en tur i det dejlige område og spil banko samtidig. 3 plader for 25 kr.
Arrangør: Als Borgerforening

Fre. 26. april kl.17:00-19:00 og lør. 27. april kl. 15:00-17:00
Cirkus Mascot i Hadsund
Kom og se klovnekunstner, tricks og en masse andet sjov, når Cirkus
Mascot besøger Hadsund. Billetter kan købes på www.cirkus-mascot.dk

Tors. 18. og man. 22. april kl. 13:00-15:00
Se det nye tårn i Tofte Skov
Ta’ med på denne ekstraordinære guidede bustur til tårnet i Tofte Skov.
På turen kommer I ud til det nye Tofte Bakketårn og oplever samtidig den
nyanlagte plankesti til Tofte Mose. Læs mere her: www.lillevildmose.dk

Lør. 27. april kl. 8:00-10:00
Fugletur og digevandstur v. Havnø Mølle
Turen vil gå via Havnø Mølle, gennem Lunden og over marken ud til diget
langs fjorden. Turen varer ca. 2 timer og er ca. 5 km. Arrangør: Danmarks
Naturfredningsforening Mariagerfjord og Havnø Mølle

Tors. 18. - man. 22. april kl. 10:00-16:00
Sæsonstart på Vikingecenter Fyrkat: Bronzestøberi
I påskedagene kan du få et indblik i bronzestøbning og se rekonstruerede
smykker fra vikingetiden. Se mere her: www.nordmus.dk

Lør. 27. april kl. 10:00-12:00
Gratis koncert m. Rasmussen og Gine, Hobro gågade
Kom forbi Store Torv i lørdag og oplev vinderen af Dansk Melodi Grandprix
2018 ”Rasmussen”, samt Gina, kendt fra sin medvirken i bl.a. X-factor. Se
mere her: www.hobro.com

Tors. 18. - man. 22. april kl. 10:00-17:00
Påskeudstilling – Galleri Halmtorvet
Kom og se de mange skulpturer, billedkunst og keramik. Åbent alle
påskedagene kl. 10:00-17:00. Se mere her: www.galleri-halmtorvet.dk
Fre. 19. april kl. 10:30-12:00
”Død, sult og kampen for overlevelse” i Lille Vildmose
Gå med guiden på opdagelse i Det Vilde og hør mosens lyde og bliv
klogere på fortidens og fremtidens dyr i mosen. Se mere her
www.lillevildmose.dk
Lør. - man. 20.-22. april
Påskeudstilling i Det Røde Pakhus, Hobro
I påskedagene kan du se den fine udstilling, hvor både nye og garvede
kunstnere viser deres håndværk frem. Der er fernisering lørdag kl. 13:00.
Se mere her: www.påskeudstilling.com
Søn. 21. april kl. 10:30-12:30
Guidet tur i Elgenes Land og Påskevandretur til Rovfugletårnet,
Lille Vildmose
Kom med på en guidet tur i mosen med besøg på Portlandmosen. Eller tag
med på vandretur til Rovfugletårnet. På vandreturen vil guiden undervejs
bl.a. fortælle om dyrelivet og naturgenopretning af mosen. Se mere på
www.lillevildmose.dk

Lør. 27. april kl. 10:00-15:00
Mariager Spejdernes Loppemarked, Mariager
Kæmpe loppemarked på Havnevej i Mariager (det gamle XL byg). Der er
en masse gode sager, til priser hvor alle kan være med.
Lør. 27. april kl. 11:00
Kilden frokostjazz og forårsudstilling – Kulturhuset Arden
Kom til udstilling og jazz, når flere kunstnere udstiller deres værker inden
for hhv. naturbilleder, drivtømmerkunst og unikke smykker. Udstillingen
åbnes med fernisering m. jazz lørdag. Tilmelding skal ske via mail
bmoegelmose@privat.dk eller tlf. 50737081
Lør. 27. april kl. 20:00
Koncert m. Søs Fenger, Hadsund KulturCenter
Oplev Søs Fenger m. band og hør sange som ”Holder Øje Med Dig”,
”Inderst Inde” og mange flere fra hendes fantastiske bagkatalog. Se mere
her: www.hadsundkulturcenter.dk/arrangementer
Lør. 27. april kl. 20:30
Koncert m. Tørfisk, Hammerbiler Hobro
Tørfisk vil underholde med både velkendte sange, samt flere nye denne
aften i musikbilforretningen. Læs mere på www.muiskbilforretningen.dk

Vi tager forbehold for ændringer og trykfejl.

Tirs. 23. april kl. 19:00
Skoleskibet Marilyn Anne – Skibstømrerhuset, Hobro
Skipper Toke Aagaard vil denne aften give foredrag om skoleskibet
Marilyn Anne, der nok er Danmarks bedste svar på en folkeskole til søs.
Læs mere her: www.kulturfjorden.dk

Søn. 28. april kl. 10:00-12:30
Guidet vandretur m. Aalborg Outdoor, Alstrup Krat, Hohøj m.m.
Tag med på en skøn vandretur i den fantastiske natur omkring Mariager.
Turen varer ca. 2,5 time og foregår i storslåede naturområder v. Alstrup
Krat, Hohøj og videre til det idylliske Munkholm Anlægget. Læs mere om
turen og tilmeld jer på www.visitmariagerfjord.dk/booking/30324

Ons. 24. april kl. 17:00-19:00
Far vild i skoven m. Morten og Mette, Stabelpladsen i Arden
Kom med på en 1½ times guidet tur i skovens vidunderlige verden.
Vi dykker sammen ned i skovbunden og ser nærmere på dyrelivet og
træernes magiske verden. Læs mere her: www.mariagerfjordguiden.dk

Søn. 28. april kl. 10:30-12:30
I Elgenes Land – guidet tur i egen bil i Lille Vildmose
Kom med på en guidet tur i mosen med besøg på Portlandmosen.
Pris: Entrépris + radiofrekvens 30 kr. pr. person. Se mere på
www.lillevildmose.dk

Tors. 25. april kl. 17:00-19:00
Cirkus Mascot i Arden
Kom og se klovnekunstner, tricks og en masse andet sjov, når Cirkus
Mascot besøger Arden. Billetter kan købes på www.cirkus-mascot.dk

Søn. 28. april kl. 17:00-19:00
Cirkus Mascot i Mariager
Kom og se klovnekunstner, tricks og en masse andet sjov, når Cirkus
Mascot besøger Hadsund. Billetter kan købes på www.cirkus-mascot.dk

Tors. 25. april kl. 18:00-21:00
Østkystens 10 tårne – guidet tur i Lille Vildmose
Ta’ med på en guidet tur rundt til Østkystens 10 tårne og hør om de
mange muligheder for store naturoplevelser i både Lille Vildmose og
Øster Hurup. Læs mere på www.lillevildmose.dk

Man. 29. april kl. 19:30
”Musik og eventyr” i Den Gamle Biograf, Mariager
Oplev bl.a. Ghita Nørby i denne musikalske eventyrfortælling, hvor tekst
og musik veksler i et smukt og harmonisk forløb. Læs mere og tilmeld jer
her: www.tkmf.dk

Tors. 25. april kl. 19:00
Installationskunst gennem 100 år, Hobro Bibliotek
I anledning af Kunstetagernes udstilling ”Ting og Sager” fortæller
kunstfaglig medarbejder Anne Lie Stokbro om installationskunstens
udvikling gennem ca. 100 år. Se mere på www.kunstetagerne.dk

Se hele kalenderen på www.VisitMariagerfjord.dk

