Program

Velkommen til
Gråsten Æblefestival
Vi ses til

Gråsten er hjemby for Danmarks nationalæble
– gråstenæblet.
Tag hele familien med, når æblet fejres ved
Gråsten Æblefestival på Gråsten Havn.
Her ligger gamle skibe, som lørdag morgen
stævner ud på æblesejlads på Flensborg Fjord.
Kom til livekoncert med skotske Skipinnish
i det store telt fredag aften
og ha’ god appetit til lørdagens Store Æblekagebord.
Måske vil du deltage i konkurrencen
med din egen æblekage?
Rundt om dette er der boder og aktiviteter for alle
med lokale fødevarer i fokus
- krydret med kunst og musik.

Der kan være kommet nye oplevelser på
programmet, efter denne folder gik i tryk.
Find det opdaterede program på portalen
Sønderborg.dk

Gråsten

Æblefestival

Tryk sponsoreret af:

I år er der opstået et nyt, grænseoverskridende samarbejde
mellem Flensburg, Glücksburg, Kollund og Gråsten om æblesejladsen på Flensborg Fjord med aktiviteter 13.-16. oktober.
Se mere på KulturFokus.dk
Gråsten Æblefestival støttes af KursKultur med midler fra partnerne
bag Region Sønderjylland-Schleswig, det danske kulturministerium
og Ministerium für Justiz, Kultur und Europa des Landes SchleswigHolstein. Dette projekt finansieres med midler fra Den Europæiske
Fond for Regionaludvikling.

13.-15. oktober 2016

Fredag 14. oktober kl. 10-17

Lørdag 15. oktober kl. 9-17

Hele dagen er der masser af spændende boder
og sjove aktiviteter for familien. Oplev bl.a.:

Kl. 9 Den traditionsrige æblesejlads
Kom ned på havnen og vink farvel til skibene i æblesejladsen, som - ladet med årets høst - stævner ud
med kurs mod Flensborg.

Børne-kokkeskole
Det berømte gråstenæble er i centrum, når lokale skolebørn sammen med Jesper Kock fra Det Sønderjyske
Køkken laver ung og energisk mad.

3 stemningsfyldte dage
med masser af
smag og oplevelser
på Gråsten Havn

Kl. 11.30 Præmieoverrækkelse v. borgmester Erik
Lauritzen for 550 elever fra Gråsten Skole, der går i
optog til havnen som led i mini-OL.
Gå på opdagelse i markedspladsens boder
• Smag på Gråsten og Sønderjylland, når lokale
fødevareproducenter står klar med gode råvarer,
sønderjyske specialiteter og lækkerier
• Pres din egen æblemost
• Byg dit eget musikinstrument
• Se på kunst og kunsthåndværk
• Få lagt en flot ansigtsmaling
• Kør en tur i hestevogn
• Udforsk områdets fiskearter
hos ”John Fisker” og Blå Flag.
Kl. 13 Live-musik på scenen begynder

Torsdag 13. oktober kl. 17-18
Kl. 17 Æblefestivalen åbnes på Gråsten Havn
Borgmester Erik Lauritzen og eleverne Katrine
Johnsen og Mathilde Svendsen fra Gråsten Skole
byder velkommen til Gråsten Æblefestival ved
”Big Apple”-skulpturen.
Kl. 18 Vær med til den
stemningsfyldte
lanterne-gang
Lanterner kan købes
på stedet til 20 kr.

Kl. 13-16 Mal dit eget æblebillede
Tag en afstikker fra havnen til
Ahlmannsparken, hvor der er gratis
kunstworkshop.

Fredag aften fra kl. 18
Fra kl. 18 Nyd en lækker æblefestivalmenu
på en af Gråstens restauranter.
Ved fremvisning af koncertbillet giver en række		
af restauranterne 50 kr. i rabat på menuen.
Kl. 21-24 Koncert med det skotske folkband

Skipinnish

i æblesejladsteltet på havnen.
Teltet åbner kl. 20. Billetpris kr. 200,Koncertbilletter kan købes i Gråsten Boghandel, i Matas i Gråsten eller
online. Find linket på Sønderborg.dk, hvor du også kan se en oversigt
over restauranter, der giver rabat på æblefestivalmenu.

Hele dagen er der masser af spændende boder, livemusik og sjove aktiviteter for familien. Oplev bl.a.:
• Vær med i debatten om den sønderjyske madkultur, når lokale eksperter og beslutningstagere
drøfter løs.
• Har du et frugttræ, men er i tvivl om frugtens sort?
Så tag et eksemplar af frugten med på festivalen,
hvor to eksperter (pomologer) kan hjælpe dig.
• Se og smag hvordan spejdere fremstiller
gourmetmad i et stormkøkken
• Bag den sønderjyske småkage ”Gode Råd”
med Skærtoft Mølle
• Smag på Gråsten og Sønderjylland, når lokale
fødevareproducenter står klar i boderne med gode
råvarer, sønderjyske specialiteter og lækkerier.
• Pres din egen æblemost
• Byg dit eget musikinstrument
• Se på kunst og kunsthåndværk

Æblekagedyst og -kagebord
Kl. 14.30 Indlevering af kager til æblekagedysten
i æblesejladsteltet. Alle kan deltage i Den Store
Æblekagedyst – måske er din æblekage en prisvinder?
Tilmelding senest 11. oktober på tlf. 28 69 02 03.
Se hvem dommerne er og læs mere på Sønderborg.dk
Vinderen af Æblekageprisen kåres kl. 15.
Kl. 15 Det Store Æblekagebord
Smag på alle herlighederne - fra æbletærte og
apfelstrudel til ”Bondepige Med Slør”.
Hør også præsten i Gråsten, Hanne Christensen,
underholde med fortælling.
Billetter til kagebordet koster 100 kr. for voksne
og 50 kr. for børn under 12 år.
Kl. 17 Stephan Kleinschmidt, udvalgsformand i
byrådet, lukker årets festival.
Billetter til Det Store Æblekagebord købes i Gråsten Boghandel,
i Matas i Gråsten eller online. Find linket på Sønderborg.dk

