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VELKOMMEN TIL
KUNST- OG KULTUROPLEVELSER 
Velkommen til Jammerbugt Kommunes første Kulturuge, hvor vi ser frem til 10 dage med 
kunst og kultur rundt i hele kommunen. Der er arrangementer for både børn og voksne 
og det foregår mange forskellige steder.

Fra fredag 1. oktober til søndag 10. oktober 2021 vil vi alle kunne opleve noget af det vi 
kender og noget af det, vi ikke kender så godt. Vi kan både opleve det på de kendte scener 
og på andre og mere ukendte scener.

Aldersmæssigt spænder Jammerbugt Kulturuge bredt. Uanset om du er barn, ung, ældre 
eller midt i livet kan du finde gode kulturtilbud. De yngste vil sikkert synes, at Sultanen er 
et hit, mens de lidt ældre måske vil vælge en af mange koncerter, en kunstudstilling med 
fernisering eller måske en tur ”Behind the Scenes” på Museum for Papirkunst.

Vi har Åbne Atelierdøre fredag 9. og lørdag 10. oktober, hvor 25 kunstnere åbner deres 
værksteder og atelier for publikum.

Jammerbugt Kommune og Kulturelt Samvirke har i fællesskab iværksat ”Kulturen Rykker 
Ud”, hvor der er tilbudt koncerter og børneforestillinger til lokalområderne, som har taget 
flot imod disse. Der er et arrangement, hvor vi markerer Genforeningen, et vælgermøde 
med fokus på kunst og kultur samt flere arrangementer, hvor 1970erne er i fokus. Så der 
en bred palette af kunst- og kulturoplevelser. 

Som finale uddeles Jammerbugt Kommunes første kulturpris ved et festligt afslutnings- 
arrangement på Tranum Strandgård søndag 10. oktober.

Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalget har iværksat Kulturugen ud fra et ønske om, at 
kulturlivet i Jammerbugt Kommune skal få endnu større synlighed samt for at give vores 
borgere – os alle samen - gode, nærværende, lærende og spændende kulturoplevelser. 
Jammerbugt er bedste fritidskommune og det gælder også i forhold til kulturoplevelser. 

Kulturugen er en årligt tilbagevendende begivenhed i uge 40 og den skal samle vores kul-
turaktører, skabe synergi og bringe energi ind i det fælles kulturarbejde og vigtigst give 
spændende, lærerige og fantastiske kunst- og kulturoplevelser til os alle. 

Vi håber I vil tage rigtig godt imod vores første Kulturuge.

Læs mere om de enkelte arrangementer i dette katalog. Find også en altid opdateret over-
sigt over kulturarrangementer på

På vegne af Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalget i Jammerbugt Kommune.

Helle Bak Andreasen
Formand

Winnie Aakjær
Næstformand

www.kulturblad.dk

https://www.kulturblad.dk
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Tøj & ting fra 70’erne

I et samarbejde med Historisk Mode 
åbnes en udstilling med tøj og ting, 
der får en til at huste tilbage på dette 
meget farverige årti. 

Tag med Egnssamlingen på en geval-
dig tur tilbage til 70’erne, som vil brin-
ge minderne tilbage, og som helt sik-
kert vil bringe dig i godt humør.

Tirsdag - fredag
kl. 10.00 - 15.00
Egnssamlingen

Faarupvej 3, Saltum
www.egnssamlingen.dk

GRATIS

En fortælling om at være ung
i Saltum omkring 1970’erne

Tidligere skole- og efterskoleleder 
Berno Jacobsen fortæller om sine ung-
domsår i Saltum omkring 1970.

Om hvordan rockmusikken, Hair &  
Vietnam, Woodstock, 68 generationen 
og Frøstruplejren samt diskussionen 
om EF prægede den generation, der 
blev voksen ind i 70’erne.

Torsdag 30. september
kl. 14.00

Egnssamlingen
Faarupvej 3, Saltum

www.egnssamlingen.dk
GRATIS

Crazy Ivans

Det Gynger, Det Swinger, Det Duer! 
Fra folk -til blues -til rock´n roll. Du 
kan på denne første dag i oktober nu 
topfornøjes sammen med denne nye 
konstellation, som tager udgangs-
punkt i dét, det hele handler om: Glæ-
den ved at spille god musik!

Ivan Sand, Søren Rislund, Mik Schack 
og Olav Poulsen.

Fredag 1. oktober
kl. 20.00

Kulturcenter Jammerbugt
Søparken 2, 9440 Aabybro

www.kec-jammerbugt.dk
kr. 175,-

Fotoudstilling 0-100 år

Fernisering. Oplev Finn Kruses fanta-
stiske fotoserie med 100 portrætter 
af borgere i Jammerbugt Kommune. 
Fotoserien er mænd og kvinder i alle 
aldre mellem 0 og 100 år. 
Finn Kruse fortæller og Borgmester 
Mogens Christen Gade holder fernise-
ringstalen. Alle er velkomne. 
Kan ses i Borgerservices åbningstid 
hele oktober 2021.

Fredag 1. oktober
kl. 12.30

Aabybro Rådhus
Toftevej 43, Aabybro

GRATIS

Foto: Torben Agersted

http://www.egnssamlingen.dk
http://www.egnssamlingen.dk
http://www.kec-jammerbugt.dk
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Fernisering Malerklubben Regnbuen

Kom og vær med til fernisering når 
Malerklubben Regnbuen udstiller i 
foyeren i Kulturcenteret.

Nyd udstillingen, tale ved Helle Bak 
Andreasen og et lille glas.

Dørene til Big Band Gallakoncerten 
åbnes kl. 14.15 - husk særskilt tilmel-
ding til koncerten!

Lørdag 2. oktober
kl. 14.30

Kulturcenter Jammerbugt
Søparken 2, 9440 Aabybro

GRATIS

Åbningsarrangement Kulturugen 2021 
Mark Linn og Nordkraft Bigband

Nordkraft Big Band og Jammerbugt 
Kommune byder indenfor til Big-
band Galla. En storslået eftermiddag 
med hele Danmarks eget nordjyske 
bigband - et 17 personer stort jazz- 
orkester i international klasse. Mark 
Linn er med som gæstesolist.
Tilmelding her: 
raadhusjammerbugt.nemtilmeld.dk

Lørdag 2. oktober
kl. 15.00

Kulturcenter Jammerbugt
Søparken 2, 9440 Aabybro

Dørene åbnes kl. 14.15 
GRATIS

Koncert med Johnny Madsen Jam

Johnny Madsen Jam har gennem snart 
10 år oparbejdet et renommé som et 
solidt alternativ til den ægte vare. 

Deres show er, mere end nogen-
sinde, en hyldest til en ægte, vestjysk 
rock’n’roller.

Lørdag 2. oktober
kl. 20.00

Kulturhuset Blokhus
Vesterhavsvej 6, Hune, Blokhus

www.kulturhusetblokhus.dk
Kr. 150,-

Rugsted & Kreutzfeldt med band

En popduo i toppen af dansk elite 
gæster Musikcompagniet med et 
utal af hits som “Jeg ved det godt”, 
”Går gennem tiden”, “Tilfældigvis 
forbi”, ”Da du var min helt alene” og 
mange flere.
Før koncerten har du mulighed for 
at nyde en lækker menu kl. 18.30.

Lørdag 2. oktober
kl. 20.00

Fjerritslev Gymnasium
Skovbrynet 9, Fjerritslev

www.musikcompagniet.dk
Kr. 280,-

https://raadhusjammerbugt.nemtilmeld.dk/240/
http://www.kulturhusetblokhus.dk
http://www.musikcompagniet.dk
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Vores Gjøl - Amatørfotokonkurrence

Fotokonkurrence og efterfølgende 
fotoudstilling. Der er brede rammer 
indenfor 4 kategorier: Steder (by & 
land), Stemninger, Natur og Aktivite-
ter. Alle kan være med. Få mere at 
vide hos Børge Søndergård på tele-
fon: 20 22 17 52 eller 2b@stofanet.dk

Lørdag 2. oktober
kl. 13.00 - 16.00

Søndag 3. oktober
kl. 10.00 - 16.00

Gjøl Natur- og Kulturcafé
Gjøl Havn 1, Aabybro

kr. 50,-

Mød Papirkunstneren

Kom til gratis foredrag med Bit Vejle, 
kunstner og stifter af Museum for 
Papirkunst.
Hør Bit Vejle fortælle om kunsten, 
inspirationen og visionen. Bit Vejle 
er en inspirerende fortæller og viser 
billeder undervejs.

Tilmelding her:
raadhusjammerbugt.nemtilmeld.dk

Søndag 3. oktober, kl. 11.00
Onsdag 6. oktober, kl.  14.00

Museum For Papirkunst
Ilsigvej 2, Blokhus

GRATIS

Behind the scenes på museet 
Museum for Papirkunst
Kom med “behind the scenes” på 
Museum for Papirkunst, som klar-
gør ny udstilling og derfor er lukket 
for almindelige besøgende i uge 40. 
Se og hør om Bit Vejles kunstværker 
og oplev hvordan et museum sum-
mer af liv.

Tilmelding her:
raadhusjammerbugt.nemtilmeld.dk

Søndag 3. oktober
Tirsdag 5. oktober

Torsdag 7. oktober
Lørdag 9. oktober
Alle dage kl. 14.00

Museum For Papirkunst
Ilsigvej 2, Blokhus

GRATIS

Sultanen fra Ali Babas Karavane
Kulturen Rykker Ud - Øland
En eventyragtig forestilling i en beha-
gelig orientalsk atmosfære, der er ta-
get lige ud af 1001 nats eventyr - med 
duft af røgelse og myrra - alle sanser 
aktiveres.
Børnene inddrages i showet - og er 
højlydt med og dybt engageret under 
hele showet. Tilstedeværende foræl-
dre og andre voksne går heller ikke 
ram forbi.

Søndag 3. oktober
kl. 9.30

Øland Medborgerhus
Hammershøj 3, Brovst

GRATIS

http://raadhusjammerbugt.nemtilmeld.dk
http://raadhusjammerbugt.nemtilmeld.dk
https://raadhusjammerbugt.nemtilmeld.dk/series/moed-papirkunstneren/
https://raadhusjammerbugt.nemtilmeld.dk/series/behind-the-scenes-p-museet---gratis-omvisning-for-borgere-i-jammerbugt-kommune/
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Æblepresning på Havnen

Kom og få dine overskudsæbler 
presset. Medbring selv emballage til 
de sunde dråber. Du får mindst 1/2 
liter most pr. kilo æbler.

Prisen for presning er kr. 100,- for 
medlemmer af Natur- og Kulturcafe-
en er æblepresningen gratis.

Søndag 3. oktober
kl. 10.00 - 14.00

Gjøl Natur- og Kulturcafé
Gjøl Havn 1, Aabybro

Kr. 100,-

Silikones jubilæumsudstilling
Fernisering
Jubilæumsudstillingen kan ses på 
Bratskov fra d. 3. til 10. oktober.
Kunstgruppen Silikone har i indevær- 
ende år eksisteret i 20 år. Nogle få 
ildsjæle startede foreningen og her 
i 2021 er der over 50 medlemmer, 
som hver på deres måde arbejder 
kunstnerisk og kreativt med maleri, 
keramik, glas, smykker, tekstil og  
papir.

Fernisering søndag 3. okt. kl. 14
Søndag 3. - 10. oktober

åbent kl. 11.00 - 16.00
Herregården Bratskov

Fredensdal 8, Brovst
www.kunstgruppen-silikone.dk

GRATIS

Markering af Genforeningen 
på Bratskov
Velkommen til en stemningsfuld og 
hyggelig markering af Genforenin-
gen 1920. Vi besøger Genforenings-
stenen ved Bøge Bakke. Tale ved 
Borgmester Mogens Christen Gade, 
sang og musik ved Hanbokoret og 
Ida Larsen, mode fra 1920 og Sønder- 
jysk Kaffebord. 

Mandag 4. oktober
Ved genforeningsstenen kl. 14.15

På Bratskov 15.00
Herregården Bratskov

Fredensdal 8, Brovst
GRATIS (ingen tilmelding)

Foredrag “Købmandsgården i Brødslev”

Gerda Jensen fortæller om “Køb-
mandsgården i Brødslev”.

Pris: kr. 50 for medlemmer, kr. 75 
for ikke-medlemmer. Kaffe og kage 
inkl. 

Tilmelding: SMS til 40 23 35 23.

Mandag 4. oktober
kl. 19.00

Ingstrup Bogby, Bogbrugsen
Hovedgaden 46, Ingstrup, 

Løkken
kr. 50,- / 75,-

http://www.kunstgruppen-silikone.dk
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Vælgermøde på Aabybro Bibliotek

Kulturelt Samvirke afholder vælger-
møde på Aabybro Bibliotek.

Aftenens ordstyrer er Jørgen Pyndt, 
kendt som journalist og vært på 
TV2/Nord. Aftenens emne er kultur- 
indsatsen i Jammerbugt kommune 
og alle partier er inviteret til at del-
tage i debatten. 
Arrangør: Jammerbugt Bibliotekerne

Mandag 4. oktober
kl. 19.30 - 21.00

Aabybro Bibliotek
Kattedamsvej 32B, Aabybro

GRATIS (ingen tilmelding)

Tilbage til 70’erne

En eftermiddag i 70’ernes tegn med 
levende og nærværende foredrag 
ved historiker Ove Dahl, 70’er musik 
ved Annemarie Jensen og Mads Ro-
sendahl. Vi afrunder dagens oplevel-
ser med spisning, hvor det legendari-
ske landgangsbrød står på menuen.

Bestil billetter her:
www.jammerbugtbibliotekerne.dk

Tirsdag 5.oktober
kl. 14.30 - 18.00
Brovst Bibliotek

Rotfelds Vej 11, Brovst
kr. 50,-

Sultanen fra Ali Babas Karavane
Kulturen Rykker Ud - Nørhalne

En eventyragtig forestilling i en be-
hagelig orientalsk atmosfære, der er 
taget lige ud af 1001 nats eventyr - 
med duft af røgelse og myrra - alle 
sanser aktiveres.
Børnene inddrages i showet - og er 
højlydt med og dybt engageret un-
der hele showet. 

Tirsdag 5. oktober
kl. 17.00

Nørhalne Forsamlingshus
Bygaden 25, Vadum

GRATIS

Biblioteket og Kulturskolen 
arrangerer fællessang

Kom og lær nye sange fra Højsko-
lesangbogen og syng nogle af de 
gamle. Hør om teksterne og nyd det 
professionelle akkompagnement fra 
Kulturskolens undervisere Janne og 
Birgitte.

Læs mere på:
www.jammerbugtbibliotekerne.dk

Tirsdag 5. oktober
kl. 9.30 - 11.30

Pandrup Bibliotek 
Lundbakvej 3A, Pandrup

GRATIS

https://www.jammerbugtbibliotekerne.dk/arrangementer/foredrag-debat/tilbage-til-70erne
http://www.jammerbugtbibliotekerne.dk


MARK LINN OG NORDKRAFT BIGBAND
LØRDAG 2. OKTOBER

SE SIDE 4
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En Benny Andersen aften

Den folkekære digter og musiker 
Benny Andersen døde i 2018. Visetri-
oen ”På Kryds og Vers” - bestående af 
Bjarne Sloth, Per Iversen og Kaj Pries 
- vil hædre den folkekære poet med 
en mindeaften, hvor de vil synge 
deres trestemmige fortolkninger af 
hans musik og tekster.
Bestil billetter her:
www.jammerbugtbibliotekerne.dk

Tirsdag 5. oktober
kl. 19.00 - 21.00

Fjerritslev Bibliotek
Danmarksgade 1, Fjerritslev

kr. 50,-

Vær med i en friluftsteaterforestilling 
Informationsmøde 
Aabybro Teater- og Kulturforening 
inviterer til informationsmøde med 
drømmen om friluftspremiere i 
sommeren 2022.
Aabybro Teater- og Kulturforening 
er for dig, der har lyst til at lave tea-
ter - på scenen, bag scenen, PR, byg-
ge kulisser, sy kostumer, som musi-
ker, dramatiker eller fundraiser!

Tirsdag 5. oktober
kl. 19.30

Kulturcenter Jammerbugt
Søparken 2, 9440 Aabybro

GRATIS

UrfuN goes live

UrfuN er de nordjyske kultursko-
lers udvalg for Udvikling af rytmiske 
fællesskaber for unge i Nordjylland. 
Denne aften præsenterer de 4 talent-
fulde nordjyske bands, deres egne 
numre LIVE for det nordjyske pub-
likum på en mini-turné, der denne 
aften rammer scenen her i Aabybro.

Onsdag 6. oktober
kl. 20.00

Kulturcenter Jammerbugt
Søparken 2, 9440 Aabybro

www.kec-jammerbugt.dk
GRATIS

Sangaften i Tinghuset

Kom og syng med når vi synger 
sange fra Hanherred sangbogen og 
Højskole sangbogen under ledelse 
af Niels Kraghede og Jette Sørensen 
med skiftende musikalske ledsage-
re. 

Gratis adgang. Kaffe og kage kr. 10,-

Tirsdag 5. oktober
kl. 19.00

Tinghuset
Østergade 53, Fjerritslev

www.tinghuset.net 
GRATIS

https://www.jammerbugtbibliotekerne.dk/arrangementer/musik/en-benny-andersen-aften-0
http://www.kec-jammerbugt.dk/koncerter
http://www.tinghuset.net
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Sultanen fra Ali Babas Karavane
Kulturen Rykker Ud - Gjøl

Gjøl Borger- og Erhvervsforening og 
Kultur- og Naturcafeen inviterer til 
forestilling på Gjøl Skole. 

En eventyragtig forestilling i en be-
hagelig orientalsk atmosfære, der er 
taget lige ud af 1001 nats eventyr - 
med duft af røgelse og myrra - alle 
sanser aktiveres.

Onsdag 6. oktober
kl. 10.00

Gjøl Skole
Rønnebærvej 8, Gjøl, Aabybro

GRATIS

Kunst- og kulturvandring 
i Nørhalne 

Kom med på kunst og kultur-vandring 
i Nørhalne! Vi besøger forskellige ste-
der i byen (ex. gavlmaleri, kunstvær-
ker og installationer), der hver har en 
særlig historie. IFN’s Kunstvenner er 
vært ved arrangementet og der vil 
være guide på turen.

Onsdag 6.oktober
kl. 17.00 - 18.30

Nørhalne Forsamlingshus
Bygaden 25, Vadum

www.ifnskunstvenner.dk
GRATIS

Koncert med Mikael K.
Kulturen Rykker Ud - Attrup

Øko mad, lokale bajere og god mu-
sik i drivhuset. Vi begynder kl. 17.30 
med markvandring og efterfølgende 
ølsmagning ved Bugtens Bryghus. 
Herefter serveres mad fremstillet af 
hjemmedyrkede grøntsager. 
Den farvestrålende singer / song- 
writer Mikael K. går på scenen ca. kl. 
20.

Onsdag 6. oktober
kl. 17.00

Råd & Dåd Økologisk
landbrug og Gårdbutik

Blushøj 4, Brovst
Bestil billetter på: 20 72 22 23

kr. 100,-

Mad & Mennesker
Helle Bak Andreasen

”Mig og kulturen i Jammerbugten”, 
det er overskriften når formand for 
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsud-
valget, Helle Bak Andreasen, fortæl-
ler om det der står hendes hjerte 
nært.

Onsdag 6. oktober
kl. 18.00 - 21.00

Kulturhuset / Skulpturparken
Vesterhavsvej 6, Blokhus

www. kulturhusetblokhus.dk
kr. 145,- inkl. mad

http://www.ifnskunstvenner.dk
https://kulturhusetblokhus.dk/loebende-events/
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Bogcafé - du fortæller!

Kom og fortæl om din bedste bog. 
Du får maks. 10 minutter til at dele 
din begejstring med de andre, som 
er mødt op. Gå hjem med inspirati-
on til vinterens læsning. Måske får vi 
nedsat en læsegruppe?

Gratis, men kaffe og kage kr. 40,-

Onsdag 6. oktober
kl. 19.00

Gjøl Natur- og Kulturcafé
Gjøl Havn 1, Aabybro

GRATIS

Per Iversen, Christian og Cecilie Wennerlin

Skøn efterårskoncert med sang og 
musik med intro og fortælling om de 
forskellige numre, så vi bliver klogere 
på musikken.

Køb billet hos Rene’s Vin og Grønt.

Onsdag 6. oktober
kl. 19.00

Tinghuset
Østergade 53, Fjerritslev

www.tinghuset.net

Koncert med Anders Mikkelsen
Kulturen Rykker Ud - Tranum Strand

Anders Mikkelsen er en ægte folke-
sanger og historiefortæller.
På scenen er han en kunstner, som 
forstår at fastholde sit publikum, 
alene med sine guitarer og en hånd-
fuld sange - smukke, vedkommen-
de, sjove, stærke og nærværende 
sange, som rører ved hjertet og sæt-
ter tankerne i gang.

Onsdag 6. oktober
kl. 20.00

Tranum Strandgård
Strandvejen 143 A

Tranum, Brovst 
www.tranumstrandgaard.dk

Kr. 100,-

Sebastian - Solo

Det er en af Danmarks helt store 
skjalde, der kommer på besøg, når 
Sebastian til efteråret giver en solo-
koncert her på Kulturcenteret. Når 
Sebastian alene på scenen møder 
sit publikum, får poesien for alvor 
vinger.
Glæd jer til en aften i Trubadurens 
selskab - helt tæt på.

Torsdag 7. oktober
kl. 20.00

Kulturcenter Jammerbugt
Søparken 2, 9440 Aabybro

www.kec-jammerbugt.dk
kr. 165 - 295,-

http://www.tinghuset.net
http://www.tranumstrandgaard.dk
http://www.kec-jammerbugt.dk/koncerter
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Sultanen fra Ali Babas Karavane
Kulturen Rykker Ud - Aabybro

Aabybro Teaterforening inviterer til 
forestilling for byens børnehaver og 
skolens 0. klasser i skolens aula.
Sultanen fra Ali Babas Karavane er 
en af Danmarks mest erfarne og 
mest populære børneunderholdere. 
Han evner at fange sit publikum ind 
i et magisk og eventyragtig trylle- 
univers. 

Torsdag 7. oktober
kl. 10.00

Aabybro Skole
Kattedamsvej 26-28, Aabybro

GRATIS

Koncert med Dyveke

Der er lagt op til en nostalgisk aften, 
når DYVEKE lægger vejen forbi Lan-
geslund Kirke. Gruppen har nemlig 
specialiseret sig i gamle danske film- 
& revysange fra 20-erne, 30-erne og 
40-erne.
DYVEKE består af Torben Warncke og 
Henrik Prip Eriksen, der denne aften 
får besøg af Olav Gudnason.

Torsdag 7.oktober
kl. 19.00

Langeslund Kirke
Thyvej 18, Brovst

GRATIS

Sandheden om Nordkorea
Foredrag af Jesper Grønkjær

Foredraget er en unik førstehånds-
beretning fra en ellers lukket ver-
den. Som den første danske forfat-
ter, er det lykkes Jesper at opspore 
og lave interviews med nordkorean-
ske afhoppere i andre dele af Asien. 
De fortæller om menneskehandel, 
drab, tortur. Bestil billetter her:
www.jammerbugtbibliotekerne.dk

Torsdag 7. oktober
kl. 19.00

Brovst Bibliotek
Rotfelds Vej 11, Brovst

kr. 50,-

Da Blokhus var jysk kulturhovedstad

Benny Frandsen er gammel Blok-
hus-dreng, og han er tidligt blevet 
interesseret i Thomas Olesen Løk-
ken og den kreds af kulturpersonlig-
heder, som han blev del af.

Torsdag 7. oktober
kl. 14.00

Egnssamlingen
Faarupvej 3, Saltum

www.egnssamlingen.dk
GRATIS

https://www.place2book.com/sw2/sales/kjq0zqdrot
http://www.egnssamlingen.dk
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Dobbeltkoncert: Mikael K. og Anders Mikkelsen
Kulturen Rykker Ud - Arentsminde

Mikael K. er en moderne folkesan-
ger, som bl.a. sætter fokus på livet 
i Nordjylland eller det udkants el-
ler vandkantsområde, som vi også 
er en del af. Anders M. er en ægte 
folkesanger, der med sine sange rø-
rer ved hjertet og sætter tankerne i 
gang.

Torsdag 7. oktober
kl. 20.00

Skovsgaard Hotel,
Arentsminde

Thyvej 16, Brovst
www.brovstmusik.dk

kr. 100,-

Barbara Moleko

Moleko besidder en kæmpe force 
med hendes smukke, genkendelige 
stemme og smittende latter, som kan 
vælte de fleste bagover.
Med to succesfulde albums i ryggen, 
deltagelse i ’Toppen Af Poppen’ og 
adskillige store koncerter på CV’et 
er Barbara Moleko blevet dansk fol-
keeje.

Fredag 8.oktober
kl. 20.00

Spillestedet Blokhus
Nordstjernen, Høkervej 1 

Blokhus
www.spillestedetblokhus.dk

kr. 275,-

Koncert med Anders Mikkelsen
Kulturen Rykker Ud - Bonderup

Anders Mikkelsen er en ægte folke-
sanger og historiefortæller.
Hyggeaften med fællesspisning i 
Bonderup Forsamlingshus. vi begyn-
der kl. 18 med fællespisning og det 
koster kr. 100,- at deltage.

Der vil blive solgt drikkevarer. Til-
melding til Rasmus på 2072 2223.

Fredag 8. oktober
kl. 18.00

Bonderup Kultur- og 
Forsamlingshus

Bonderup Østergade 37
Fjerritslev

kr. 100,-

Nello & The Helping Hand Blues Band

Bandet blev skabt for at backe uden-
landske musikere når de kom forbi 
Danmark og skulle bruge et tophold 
alsidige blues-musikere. I 2017 og 
2019 backede de amerikanske Hook 
Herrera. Bandet fandt virkelig hin-
anden og dét fødte idéen om at gøre 
det selv.

Fredag 8. oktober
kl. 20.00

Arentsminde Cafeteria
Thyvej 16, Brovst

www.brovstmusik.dk
kr. 165 - 350,-

http://www.brovstmusik.dk
http://www.spillestedetblokhus.dk/arrangementer/barbara-moleko/
https://newbrovst.billetexpressen.dk/event/sheet/nello-the-helping-hand-blues-band-FAEC7E2049DA401BB2917B6672205C96
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Koncert med Mikael K.
Kulturen Rykker Ud - Gjøl

Gjøl Borger- og Erhversforening og 
Kultur- og Naturcafeen inviterer til 
koncert med Mikael K. - en farve-
strålende singer/songwriter, der 
mestrer det danske sprog.

Ring til Peter på 22367687 for at be-
stille plads.

Fredag 8. oktober
kl. 20.00
Gjøl Kro

Fjordgade 18, Gjøl, Aabybro
GRATIS

Hatteteater for og med børn

Tag vennerne med, sæt hatten på 
hovedet og vær måske med i fore-
stillingen, når historiefortæller Asger 
Rasmussen fra det århusianske bør-
neteater HonningBanden præsen-
terer en unik forestilling med børn i 
hovedrollerne. 

Bestil billetter her:
www.jammerbugtbibliotekerne.dk

Lørdag 9.oktober
kl. 10.00

Aabybro Bibliotek
Kattedamsvej 32B, Aabybro

GRATIS

Skæg og læring med GråSkæg

GråSkæg er lige ham, vi har brug for 
- den mest charmende mand, der 
findes, som kan få selv de mest ge-
nerte børn op af stolen, og holde en 
fest. Han fortæller med et fantastisk 
sceneshow, om naturen, om dyr og 
om bøger. 
Bestil billetter her:
www.jammerbugtbibliotekerne.dk

Lørdag 9.oktober
kl. 10.00

Fjerritslev Bibliotek
Danmarksgade 1, Fjerritslev

GRATIS

Åbne Atelierdøre 2021

Mere end 25 kunstnere fra Jammer- 
bugt Kommune åbner deres atelier-
døre. Som kunstinteresseret får man 
mulighed for at kigge ind i kunstne-
rens værksted, tale med kunstneren 
og få et indblik i den kunstneriske 
skabelsesproces. Du vil finde kera-
mikere, kunstmalere, skulptører, pil-
eflettere, fotografer m.v.
Se mere bagerst i folderen.

Lørdag 9. oktober
kl. 11.00 - 16.00

Hele Jammerbugt kommune
www.openartjammerbugten.dk

GRATIS

https://www.place2book.com/sw2/sales/1sry7s73eo
https://www.place2book.com/sw2/sales/l2p0yponta
http://openartjammerbugten.dk/


BEHIND THE SCENES PÅ MUSEET 
MUSEUM FOR PAPIRKUNST

SE SIDE 5
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Lørdagsmatiné med Anette Dyrlund

Filmmusik gennem tiderne. Anet-
te’s interesse for at skrive musik 
begyndte i en tidlig alder, hvor hun 
fandt stor glæde ved at skrive sine 
egne sange og melodier. Efterhån-
den som hun så film, blev hun gre-
bet af hele filmmusik-universet.
Matinéerne vil være af ca. 45 minut-
ters varighed, og musikken vil være 
et bredt udvalg af forskellige genrer.

Lørdag 9. oktober
kl. 14.00

Gjøl Natur- og Kulturcafé
Gjøl Havn 1, Aabybro

kr. 75 / 100,-

Koncert med Mikael K.
Kulturen Rykker Ud - Blokhus

Mikael K. er en farvestrålende singer/
songwriter, der mestrer det danske 
sprog. Han er en underfundig sto-
ryteller, som bla. med sine seneste 
albums - UDKANTSLAND og kon-
cept-albummet SANGE FRA NORD 
- sætter fokus på livet i Nordjylland 
eller det udkantsområde - eller vand-
kantsområde, som vi også er en del 
af.

Lørdag 9. oktober
kl. 15.00

Livsstilshuset Kalstrup
Torvet 3, Blokhus

GRATIS

70’er-aften på Saltum Gl. Kro

Kom til 70’er-aften med alt der dertil 
hører; mad, musik og hygge. Glæd 
dig til landgangsbrød, citronfromage 
og musik fra 70’erne ved Annemarie 
Jensen og Mads Rosendahl.
Arrangør: Lokalhistorisk Samråd.

Tilmelding her:
raadhusjammerbugt.nemtilmeld.dk

Lørdag 9. oktober
kl. 18.00

Den gamle kro
Søndergade 6, Saltum

kr. 150,-

Forfatteraften med Anna Elisabeth Jessen

Vi byder velkommen til journalist og 
forfatter Anna Elisabeth Jessen, som 
i 101-året for Sønderjyllands genfor-
ening med Danmark, fortæller om 
sin debutroman.
Foregår på Pandrup Bibliotek. 120 
pladser.

Bestil billetter her:
www.jammerbugtbibliotekerne.dk

Søndag 10. oktober
kl. 14.00 - 16.00

Pandrup Bibliotek
Lundbakvej 3 A, Pandrup

kr. 50,-

https://raadhusjammerbugt.nemtilmeld.dk/234/
https://www.place2book.com/sw2/sales/khfwc3olf2
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Åbne Atelierdøre 2021

Mere end 25 kunstnere fra Jammer- 
bugt Kommune åbner deres atelier-
døre. Som kunstinteresseret får man 
mulighed for at kigge ind i kunstne-
rens værksted, tale med kunstneren 
og få et indblik i den kunstneriske 
skabelsesproces. Du vil finde kera-
mikere, kunstmalere, skulptører, pil-
eflettere, fotografer m.v.
Se mere bagerst i folderen.

Søndag 10. oktober
kl. 11.00 - 16.00

Hele Jammerbugt kommune
www.openartjammerbugten.dk

GRATIS

Koncert med Nordjysk Pigekor

Nordjysk Pigekor har siden 1964 
været et traditionsrigt kor for sang-
glade nordjyske unge piger, som 
ønsker at dyrke korsang på højt 
niveau. Nordjysk Pigekor er et ef-
terspurgt koncertkor, som hvert år 
synger adskillige koncerter, primært 
i Nordjylland.

Søndag 10.oktober
kl. 16.00

Ingstrup Kirke
Gl. Ingstrupvej 19, Løkken 

Kulturprisuddeling og afslutning
på Kulturugen

Vær med til en festlig afslutning med 
lokale kulturelle oplevelser og udde-
ling af Jammerbugt Kommunes før-
ste Kulturpris i smukke omgivelser 
på Tranum Strandgård.
Oplev sang og musik, billedkunst,  
taler og prisuddeling.

Søndag 10.oktober
kl. 14.00

Tranum Strandgård
Strandvejen 143 A

Tranum, Brovst 
www.tranumstrandgaard.dk

GRATIS

Særarrangement for seniorer: 
Kom på tur til Den Gamle By i Aarhus
Er du interesseret i lokalhistorie og 
kulturhistorie, så er denne tur lige no-
get for dig. Vi skal besøge ”Velfærd og 
frisind – 1974”, altså 1970’er-bydelen 
i Den Gamle By. Vi bliver vist rundt og 
der er også mulighed for at gå rundt 
på egen hånd. Projektet er støttet af 
Kulturministeriet og puljen 1.000 nye 
fællesskaber. Tilmelding her:
raadhusjammerbugt.nemtilmeld.dk

Onsdag 13.oktober
kr. 100,- inkl. forplejning

Afgang: Fjerritslev kl. 9.00 
(opsamling i Brovst og Aabybro)

Hjemkomst: Fjerritslev ca. kl. 19 
(afsætning i Brovst og Aabybro)

http://www.openartjammerbugten.dk
http://www.tranumstrandgaard.dk
https://raadhusjammerbugt.nemtilmeld.dk/242/


Anna Maria Kornum  Fugle- og landskabsmalerier inspireret af 
naturen samt keramik, primært raku.Hjortdalvej 12, 9690 Fjerritslev

Tlf. 40 33 98 42
am.kornum@mail.dk
ART-LU - Helle Louise Kierkegaard

 ̀

™

Billedkunst fremstillet med akryl, olie, kul, 
kridt m.m

Helle Louise Kierkegaard 
artlui.dk

Strandvejen 143A, 1. sal, 9460 Brovst/Tranum strand  
Tlf. 22 43 47 27
info@artlui.dk 
Atelier Annipe - Anni Pedersen

`  

Akrylmaleri, abstrakt.

Atelier tante

Godthåbsvej 37, 9690 Fjerritslev
Tlf. 30 20 73 40
anni@fjerritslevnet.dk 
Atelier Tante - Birthe Holmgaard & Helle Christiansen Skulptur i make make og malerier i akryl. 

Kunststi/galleri/atelier.Hedevejen 8, Tranum Strand, 9460 Brovst
Tlf. 23 86 75 02 / 23 26 59 41
vagnogbirthe1@live.dk / hedevejen8@gmail.com
Birgitte Læssøe Arboe

`

Skulpturer i fedtsten mv.

www.arboekunst.dk
Birgitte Læssøe Arboe

Stationsvej 1, Biersted, 9440 Aabybro
Tlf. 23 82 65 67
birgittearboe@gmail.com

Brix´s Gård - Helle & Carsten Brix Froulund

`

`

Akrylmaleri, garverigt, figurativt, abstrakt 
billedsprog samt portrætter.

Din Kunstmaler; Carsten Brix Froulund
Art of Brix

Kystvejen 22, 9490 Pandrup
Tlf. 40 38 36 06
Hellebrix@live.dk

Galleri Berberis - Ninna Rostgaard Andersen Acryl og keramik, abstrakt og stærke farver.

www.ninnakunst.dk

Berberisvej 7, Hune Blokhus
Tlf. 21 67 15 84
ninnarostgaardandersen@gmail.com
Gerda Tranberg

`

Drivtømmerkunst. Jeg maler hovedsageligt 
fugle på drivtømmer.

www.gerda-tranberg-galleri.dk
drivtømmerkunst

Søparken 2, 9440 Aabybro
Tlf. 20 10 91 07
gerdatranberg12@gmail.com
Helle Thorhauge Pileflet.
Degnevænget 20, 9460 Brovst
Tlf. 30 50 24 64
thorhauge9460@gmail.com
Jane Aagot Maleri, fotografi og stentøjsfigurer, som er 

fortolkninger af det liv, jeg befinder mig i.

www.janeaagot.dk

Faarupvej 190, 9493 Saltum
Tlf. 98 88 11 02 / 40 17 55 02
jane@broberg.dk
Kunstart20 - Janne Wollesen Abstrakt maleri. Akryl/mixed media.

www.kunstart20.dk

Saltum Strandvej 20, 9493 Saltum
Tlf. 26 62 51 80
janne@kunstart20.dk
Rakugalleriet - Jens Hostrup

 `
™

Jeg laver unika skåle, vaser, fade, krus i klas-
siske former - alt sammen rakubrændt.
www.rakugalleriet.com 
Rakugalleriet 
Rakugalleriet

Under Lien 51, 9690 Fjerritslev
Tlf. 51 20 56 06
Rakugalleriet@underlien.com

ÅBNE ATELIERDØRE
Mere end 25 kunstnere åbner deres døre for besøgende lørdag 9/10 og søndag 10/10, begge dage
kl. 11-16. Du finder kort og altid opdaterede informationer på www.openartjammerbugten.dk



Karen-Marie Mondrup

` 

Keramik og maleri på lærred/papir. 
Min inspiration kommer fra naturen.

www.karenmaries-atelier.dk
Karen-maries Atelier/værksted

Torslev Eng 5, 9460 Brovst

Tlf. 50 93 36 05

karen-marie@10mb.dk

Kunstlade Gjøl - Danny Heinricht

`

Surrealistiske malerier, kunsttryk og plakater.

www.dannyheinricht.com
Kunstlade Gjøl

Limfjordsgade 69, 9440 Aabybro, Gjøl

Tlf. 29 39 46 92

heinricht@mail.dk

Hapeli Keramik Crows and Pearls - Lillian Hansen

 `
™

Keramik.

hapeli keramik
hapeli keramik

Sandgade6, Skovsgård, 9460 Brovst

Tlf. 24 25 48 12

lillian.p@hansen.tdcadsl.dk

Merete Holm Vinther

 `

™

Acrylmaleri.

www.bricksite.com/MHV
Art by ete
artbyete

Ågårdsskovvej 90, Ågård Skov, 9690 Fjerritslev

Tlf. 22 64 01 29

mereteholmvinther@hotmail.com

Morten Tore Thomassen

 `

™

Landskapsfoto på papir, aluminium, acryl mm.

www.morten-t.no
fotomorten
fotografmorten.t

Strandvejen 135, Tranum Strand, 9460 Brovst

Tlf. +47 99 79 94 48

morten@morten-t.no

Pottemager Rikke Kristensen

 `

™

Keramik, stentøj, brugskunst.

www.rikkekristensen.dk
pottemager Rikke Kristensen
pottemagerrikkekristensen

Fiskerstien 9, Thorupstrand, 9690 Fjerritslev

Tlf. 22 66 39 31

fiskerstien9@gmail.com

Smeden - Kurt Thorhauge Jernskulptur. Kunsthåndværk til hus og have.

www.smeden.nu

Ahornvej 21, 9460 Brovst

Tlf. 25 60 27 38

thorhauge@besked.com

GallerY-San - Susanna Knudsen

 `

™

Akrylmaleri.

www.gallery-san.dk
FB: gallery-san
IG: gallery_san_art

Strandvejen 143, 9640 Brovst

Tlf. 42 40 82 07

art.gallerysan@gmail.com

Tranum Lys og Glas - Jonna Skydt Andersen

 `

™

Lys, glas og keramik.

www.tranumlysogglas.dk
Tranum Lys og Glas
jonna_keramik

Ejstrupvej 11, 9460 Brovst

Tlf. 21 56 33 05

jonnalysogglas@gmail.com

Vesterhawsnissen - Mette og Tommy Hvidberg-Hagen

 `

™

Unikke nisser og skulpturer udført af drivtøm-
mer, pels og uld.
www.vesterhawsnissen.dk 
Vesterhawsnissen 
Vesterhawsnissen

Skolemarken 7, Kaas, 9490 Pandrup

Tlf. 61 27 53 97

mettehvidberg@hotmail.com

Vibeke Lighton Jensen

 `

™

Malerier og strikdesign.

www.leighton.dk 
Leighton1.dk
leighton_design

Birkevej16, Nørhalne, 9430 Vadum

Tlf. 20 81 82 67

art@leighton.dk

Willumsen malerier - Tina Willumsen

 `

Naturalistisk maleri inspireret af natur og 
heste samt keramik.

WillumsenMalerier

Bonderup Østergade 29, Bonderup 9690 Fjerritslev

Tlf. 20 70 90 07

27b@privat.dk

Aaen & Nielsen Keramik - Ulla Aaen og Henrik Nielsen

 `

Stentøjs keramik med et humoristisk eller 
romantisk præg.

www.ullaaaen.dk
Ulla Aaen

Søndergade 13, 9493 Saltum

Tlf. 29 64 35 41

ullaaaen@mail.dk
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