i Mariagerfjord & Øster Hurup
Fre.-lør. 31. maj-1. juni – Hele dagen
Musik på Havnen, Øster Hurup
Scenen er sat til nogle hyggelige dage på Øster Hurup Havn, når
”Musik på Havnen” traditionen tro løber af stablen den sidste
weekend i maj. Nyd god musik og en stemning, der er i top.
Se mere her: www.osterhuruphavn.dk
Fre.-lør. 31. maj-1. juni
Havnefesten fortsætter på Styret, Øster Hurup
Kom og vær med til en hyggelig aften med god musik og fantastisk
stemning! Se mere på Styrets facebookside.
Fre.-lør. 31. maj-1. juni
Open by night og Toldfrie dage i Hadsund
”Tolderen” er på vagt i byen og tjekker pas – er alt i orden udløser
det en præmie. Open by night fredag aften.
For mere info: www.hadsundhandel.dk
Alle dage kl. 11:00-16:00 (lukket mandag og fredag)
Forårsudstilling i KunstBoxen, Mariager
Oplev to nye gæstekunstnere, samt KunstBoxens egne kunstnere til
Forårsudstillingen. Læs mere her: www.kunstboxen-mariager.dk
Lør. 1.juni- fre. 30. aug.
”Bornholmsk Kunsthåndværk”, Kunstetagerne Hobro
Sommeren over vises keramik, glas, trædesign og smykker af 11 af
Bornholms bedste kunsthåndværkere. Udstillingen kan ses frem
til 30. aug. Se mere her: www.kunstetagerne.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
Hver weekend (juni-aug.) kl. 10:00-15:00
Kræmmermarked, Den Røde Hal i Als
Kom og gør en god handel på det store kræmmermarked.
I ugerne 27-32 er der tilmed åbent hvert torsdag.
Lør.-søn. 1.-2. juni kl. 10:00-17:00
Vikingelivet på Vikingegården - Vikingecenter Fyrkat
Oplev vikingelivet og vær med i processen fra får til garn, når der skal
kartes og spindes uld, plantefarves garn og stof samt brikvæves,
broderes og nålebindes. Se mere her: www.nordmus.dk
Lør. 1. juni – lør. 22. juni kl. 12:00-14:00
”Erotik” i Galleri Vognporten, Mariager
Årets første kunstudstilling i Galleri Vognporten er baseret på emnet
”Erotik”. Udstillingen kan ses frem til 22. juni.
Læs mere på Galleri Vognportens facebookside

Vi tager forbehold for ændringer og trykfejl.

Lør. 1. juni kl. 13:00
Chris Tanners kvartet – Café K i Hobro
Jazz Hobro runder foråret af med frokostjazz på Café K, hvor buffet’en
starter kl. 12 og musikken kl. 13. Se mere her: www.jazzhobro.dk
Lør. 1.-8. juni
Fyrkatspillet ”Mandebod”, Vikingeborgen Fyrkat
Amatørteatret Fyrkatspillet opfører denne forsommer et vikingeskuespil
i det rekonstruerede langhus ved Vikingeborgen Fyrkat i Hobro.
Se mere her: www.fyrkatspillet.dk
Lør. 1. juni kl. 13:00-19:00
RIBevent – Sejlads m. RIB, v. Restaurant Neptun Øster Hurup
Fra Øster Hurup Havn kan du sommeren igennem opleve en fed tur i RIB en af Danmarks hurtigste både! Læs mere og book en tur her:
www.visitmariagerfjord.dk/booking/30611

1. - 15. juni

Lør. 1. juni kl. 13:00
Ølfest i Bies Have, Hobro
Traditionen tro er der igen i år Ølfest i Hobro - denne gang v. Ishuset i
Bies Have. Se mere på facebook under ”Hobro Ølfest 2019”
Søn. 2. juni kl. 10:00-16:00
Honningslyngedag på Boldrup Museum
Bilauget slynger årets første honning. Kom med til en hyggelig dag med
kaffe, vafler og honning. Læs mere her: www.nordmus.dk
Søn. 2. juni kl. 10:30-12:00
”Død, sult og kampen for overlevelse”, Lille Vildmosecentret
Gå med guiden på opdagelse i ”Det Vilde”, hør mosens lyde og bliv klogere
på mosens dyr. Se mere her: www.lillevildmose.dk
Søn. 2. juni kl. 12:00-14:00
Introduktion til SUP, Mariager
Lær de basale teknikker fra en erfaren instruktør og afprøv din
balanceevne på et SUP-board. Læs mere og tilmeld jer her:
www.visitmariagerfjord.dk/booking/30326
Søn. 2. juni kl. 16:00
Vildmosekoncert m. Andre Pellegrini & Thea Vesti
Denne søndag kan I opleve mezzosopran Andrea Pellegrini og Thea Vesti
på guitar. Læs mere her: www.vildmosekoncerter.dk
Hver tirsdag i juni kl. 16:30-18:00
Gratis sommer yoga i Mariager
Kom og vær med til yoga i den smukke natur ved Maren Finds Dal.
Mødested: Himmerig, Østergade 9A. Se mere om ”Yoga Mariager” på
facebook
Tirs. 4. juni kl. 19:00
Vandretur til Katbjerg Odde
Tag med på en smuk vandretur til Katbjerg Odde og støt samtidig Hobro
Julemærkehjem. Arrangør: Mariager Fjord Soroptimister
Ons. 5. juni kl. 14:00
Grundlovsfest i Vive Præstegårdshave
Hadsund Skoleorkester giver koncert i Præstegårdshaven inden årets
grundlovstale m. skuespiller Thure Lindhardt.
Ons. 5. juni kl. 13:00-16:00
Østkystens 10 tårne – guidet tur, Øster Hurup
Tag med på en guidet tur rundt til Østkystens 10 tårne og hør om
områdets mange naturoplevelser. Start v. p-plads på Bytorvet i Ø. Hurup.
Ons. 5. juni kl. 11:00-18:00
MAD FOR ALLE v. Mariager Saltcenter
Kom med til et overdådigt fødevaremarked på Mariager Havn og smag en
masse lokale fødevarer og specialiteter. Se mere her: www.saltcenter.dk
Ons. 5. juni kl 12:00-17:00
Svipture med Veteranbanen, Mariager
Mariager Handest Veteranjernbanes motortog kører ”svip-ture” til
Fjelsted. m. afgang en gang i timen fra Mariager Station Tag gerne
maden med og nyd den i toget. Læs mere på www.mhvj.eu
Hver onsdag kl. 19:00
Vandretur m. Hjerteforeningen Mariagerfjord
Følg med på Hjerteforeningen Mariagerfjords facebookside og se hvor
turen går hen.
Hver onsdag i juni-aug. Kl. 20:00
Aftensang på Mariager Havn
Kom og vær med til at synge solen ned på smukkeste vis.
For mere info: www.cittaslow-mariager.dk

Se hele kalenderen på www.VisitMariagerfjord.dk

i Mariagerfjord & Øster Hurup
Tors. 6. juni
Vildmarksdag på Kanogården
Der er lagt op til en FED DAG med en masse sjove aktiviteter og
oplevelser, når der afholdes VILDMARKSDAG på Kanogården. Læs mere
og tilmeld jer her: www.visitmariagerfjord.dk/booking/30425
Tors. 6. juni kl. 15:00
Omvisning i Bornholmsk Kunsthåndværk, Kunstetagerne
Tag med på en guidet tur gennem Kunstetagernes sommerudstilling.
Se mere her: www.kunstetagerne.dk
Hver torsdag kl. 18:00
Veteranbiltræf på Hobro Havn
Hver torsdag sommeren igennem kan man nyde synes af de klassiske
biler på havnen i Hobro. For mere info: www.aalestrupclassic.dk
Tors. 6. juni kl. 19:00
Fyrkatløbet 2019, Hobro
Med start fra Hobro Havn går turen bl.a. forbi Vesterfjord og Fyrkat.
Der er tre forskellige distancer. Læs mere her: www.fyrkatloebet.dk
Tors. 6. juni kl 19:00-21:00
Tur til Alstrup Krat og Hohøj
Kom med på guidet tur gennem Maren Finds Dal til Alstrup Krat og Hohøj.
For mere info: www.naturguidenhimmerland.dk

1. - 15. juni

Søn. 9. juni kl. 10:00-16:00
Kræmmermarked i Fruerlundparken
Kom og gør en god handel - For yderligere information, kontakt Per
Mikkelsen på tlf. 60 19 53 23
Søn. 9. juni kl. 10:00-12:00
Introduktion til SUP, Hobro
Lær de basale teknikker fra en erfaren instruktør og afprøv din
balanceevne på et SUP-board. Læs mere og tilmeld jer her:
www.visitmariagerfjord.dk/booking/30326
Søn. 9. juni kl. 10:30-12:00
Flå og æd en fasan – Lille Vildmosecentret
Kom med til en hyggelig familiedag med bålhygge og tilberedning
af fasaner, som I selv kan være med til at flå.
Læs mere her: www.lillevildmose.dk
Man. 10. juni 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
Man. 10. juni kl. 14:00
Pinsegudstjenese i Slotsparken v. Visborggaard
Kom med til friluftsgudstjeneste i den smukke park ved Visborggaard.
Alle er velkomne.

Hver torsdag kl. 19:00-21:30
Torsdagtur i Tofte Skov – med nyt højdepunkt, Lille Vildmose
På den guidede bustur gennem Tofte Skov, kan du opleve en af Danmarks Søn. 9. juni kl. 15:00
smukkeste naturskove, hvor vildsvin og krondyr lever vildt.
Live musik på Styret, Øster Hurup
Se mere på www.lillevildmose.dk
Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag med musik leveret af D’Mens
og oplev en fantastisk stemning! Se mere på Styrets facebookside.
Fredage kl. 13:00-19:00 og Lør/søn kl. 12:00-17:00
”Mønsterbrug” på Galleri Højbjerg & Simmelsgaard, Hobro
Tirs. 11. juni kl. 19:00
Se soloudstillingen ”Mønsterbrug” m. kunstner Karen Havskov Jensen.
Aftensang i Hadsund Kirke
Udstillingen kan ses frem til d. 30. juni.
Hver med til at synge skønne forårssange, nu hvor alting grønnes og
Se mere her: www.hoejbjergsimmelsgaard.com
varmen er på vej. Læs mere her: www.vive-hadsundpastorat.dk
Fre. 7. juni kl. 18:30
Vinsmagning på La Dolce Vita, Hadsund
Smag på 7-9 af ”Sommerens italienske grill vine” og få en overdådig
4-retters menu dertil. Se mere her: www.ldv.dk

Tirs. 11. juni kl. 19:30
1. Sommerkoncert i Mariager Kirke
Jørgen Ellekilde spiller årets første sommerkoncert i Mariager Kirke.
Se mere her: www.mariagerkirke.dk

Fre. 7. juni kl. 21:00
Live musik på Styret, Øster Hurup
Kom og vær med til en hyggelig aften med god musik af Michael Hausted
og oplev en fantastisk stemning! Se mere på Styrets facebookside.

Tors.-søn. 13.-16. juni
Børnefest i Mariager
Der er lagt op til en forrygende weekend med både sæbekasseløb, Open
by Night fredag, livemusik, lørdagsbal, optog og nye sjove aktiviteter.
Se hele programmet på www.facebook.com/MariagerBoernefest

Vi tager forbehold for ændringer og trykfejl.

Lør.-man. 8.-10. juni
Kimbrerne flytter ind på Vikingegården
Tors. 13. juni kl. 17:30-21:00
I Pinsen flytter vikingegruppen Kimbrerne ind på Fyrkat. Her vil de vise en Mariagerløbet - start v. Mariager Havn
masse håndværk og smedjearbejde. Læs mere her: www.nordmus.dk
Kom og vær med i Danmarks nok smukkeste løb. Læs mere og tilmeld jer
her: www.mariagerfjordok.dk
Lør. 8. juni kl. 10:00-14:00
Vandretur på PANORAMA-ruten de Lux
Fre. 14. juni kl. 18:00-22:00
Tag med på en guidet tur ad den smukke PANORAMA-rute, hvor guiden
Gin Festival, Prima Beer i Hobro
bl.a. vil fortælle om landskabet og dets opståen. Læs mere og tilmeld jer
Der vil være mere end 100 forskellige gin, samt profesionelle mixere, der
turen her: www.visitmariagerfjord.dk/booking/30319
laver lækre Gin & Tonics. Se mere på www.primabeer.dk
Lør. 8. juni kl. 13:00
Gratis sildebord og live musik på Styret, Øster Hurup
Hyggelig eftermiddag med sildebord og senere live musik med Per
Andersen kl. 14:00. Se mere på Styrets facebookside.

Lør. 15. juni kl. 11:00-17:00
Åbent Værft – Hobro Værft
Kom og oplev stemningen på det gamle træskibsværft med boder,
børnenes værft og musik. Arrangør: Værftets Venner

Søn. 9. juni kl. 08:00-10:30
Pinsetur med Svanen – afgang fra Hobro
Oplev pinsesolen danse på en skøn morgentur på Mariager Fjord. Der er
lækker morgenbuffet ombord. Se mere her: www.svanen.dk

Lør. d. 15. juni kl. 10:00 - 14:00
Bazar Skelund på Solgården i Skelund
Stort indendørs marked i ridehallen på Solgården med alt lige fra lækre,
lokale fødevarer til nips og lopper. Se mere på www.skelund.dk

Se hele kalenderen på www.VisitMariagerfjord.dk

