LØRDAG 16/9

VED ESEHUSENE KL. 19.05-20.00

W W W. N AT U R PA R K V E S T E R H AV E T. D K

SKUMRINGSKONCERT

Oplev Nymindegab i krydsfeltet
mellem kunst, natur og historie

KANTEN
KUNST PÅ

Trio Fjord dykker ned i den danske sangskats
lyriske og melodiske univers. Trioen drager med
spændende nyfortolkninger og arrangementer
lytteren ind i de danske visers fortryllende
fortællinger. Med sangeren Thilde Fjord i spidsen
kommer sangene til at stå smukt og enkelt med en
vemodig klang.

I NYMINDEGAB

Aftenstemning ved fjorden

Bandet består af:
Thilde Fjord – vokal
Thomas Brunbjerg – guitar
Niklas Emborg Gjersøe – bas

NYMINDEGAB MUSEUM
HAVFRUENS BUTIK

QUIZ

Naturparkugen starter i
Nymindegab
Oplev Nymindegab i krydsfeltet mellem historie,
kunst og natur. Bliv inspireret af Udkanten 7 vestjyske
kunstnere, der udstiller værker både på museet og
ved esehusene.
Oplev livet ved Vesterhavet i gamle dage på
Nymindegab Museum. Deltag i workshops med
bl.a. stenmaling og lav din egen Gaf-pram. Lad
Strandvejen 82 og Nymindegab Kro kræse om
dine smagsløg. Nyd en tur med hestvognsshuttlen
mellem Nymindegab Museum, Esehusene og Ishuset
ved Stranden. Om aftenen afsluttes dagen med en
skumringskoncert på Ringkøbing Fjord.
Naturpark Vesterhavet fejres hele ugen fra
Nymindegab langs kysten ned til Blåvand. – kom
og vær med! Der er sjove og spændende aktiviteter
i løbet af ugen for hele familien.

Præmier til alle med 10 rigtige svar overrækkes på
Nymindegab Museum kl. 15.

Kom rundt med manér
Spring på hestevognen og oplev alle de gratis
aktiviteter og workshops.
Hestevognen kører fra museet til ishuset kl. 14, 15 og
16 og kl. 14.30, 15.30 og 16.30 fra ishuset med stop
ved esehusene.
VOKSEN: ENKELT 50,- RETUR 75,BARN: ENKELT 35,- RETUR 50,-

Se program for hele ugen på
www.naturparkvesterhavet.dk/naturparkuge/

Med et stempel på hånden er det nemt at hoppe af
og på ved de tre stoppesteder.

POP-UP CAFÉ

TAPAS I TELTET

V E D E S E H U S E N E K L . 14 - 1 7

V E D E S E H U S E N E K L . 1 7. 3 0 – 1 8 . 3 0

Tapas-tallerken
med lokale lækkerier
Taffelmusik leveres af Mærskhusets to musikanter.

Kaffe og kage
hele eftermiddagen
ISHUSET

Download app’en Fortællinger i Naturpark Vesterhavet,
og svar på 10 spørgsmål. Svarene finder du på
”Malerruten”. Ruten starter på museet, hvor du kan få
hjælp til at komme godt i gang med at bruge app’en.

KØRER FRA MUSEET KL. 14, 15 OG 16

Nymindegab Kro serverer en spændende tapastallerken i teltet ved esehusene. Bestil gerne i god
tid. Ring eller sms Tine Lorange: 22 95 60 20.

ESEHUSENE

Deltag i quizzen og vind
lækre præmier

HESTEVOGNSSHUTTLE

Følg os på facebook.dk/naturparkvesterhavet

HOBBY OG GLAS

S TA R T V E D N YM I N D E G A B M U S E U M

I år afholdes Naturparkugen for første gang. Det er
fra lørdag den 16. til søndag den 24. september, at
du kan opleve en uge fyldt med mange forskellige
aktiviteter for store og små.

Lonni fra Strandvejen 82, Henne Stationsby disker op
med lækre kager, og skaber rammerne for et hyggeligt pusterum ved fjorden. Det vil også være muligt at
købe en sandwich.
Kaffe, te, øl, vand og vin kan købes 14-20.

TAPAS-TALLERKEN 100,- KR.
Nymindegab laks m/ rygeost, frissesalat
Skinke fra Fanø m/ dadelcreme
Svinekæbe m/ byg og gulerod
Houmester fra Jernved m/ sprødt og sødt (ost)
Kage m/ brombærcreme og havtorn
Serveres med brød
BØRNEMENU 50,- KR.
Sandwich m/ leverpostej
Gulerods- & agurkestave m/ dip
1 stk. kage

MUSEET

ISHUSET

BYEN

ESEHUSENE

G R AT I S A D G A N G H E L E D A G E N

M A L PÅ S T E N

LO K A LT K U N S T H Å N D VÆ R K

K U N S T O G N AT U R

10.00-10.15.... Officiel åbning af naturparkugen
Udvalgsformand Preben Friis-Hauge holder åbningstale foran
møllen, og sammen synger vi Nymindegabsangen, der bliver
omdelt på pladsen.

12.00-16.00.... Vi maler på sten i naturen
Saml de smukke sten på stranden og dekorerer dem sammen med
frk. Krea. Workshoppen er gratis. Tusser kan købes.

10.00-17.00.... Vi filter ikke i naturen
Men inspirationen fra naturen er tydelig i alt, hvad du kan finde i
Havfruens Butik. Oplev en symfoni af farver i Havfruens arbejdende
værksted, hvor uldens fine egenskaber udnyttes til i alt fra
beklædning og hjemmesko til tasker og pynt.

10.00-15.00... Vi udstiller kunst i naturen
Særudstilling med Udkanten – 7 vestjyske kunstnere. Kunstnerne
vil være til stede.

10.15-15.00.... Vi laver aktiviteter for hele familien i naturen
I Tømrerens værksted kan du møde Gaf-lauget, der gerne
hjælper dig med at bygge din egen lille Gaf-pram. Gaf-lauget
steger skrubber på brændeovnen og der er smagsprøver til alle.
Vi eksperimenterer med plantefarvning af uld, kurve bindes på
gammeldags manér af rughalm, og du kan flette dig en skøn
krans af pil, lyng og andre naturmaterialer. I Tømrerens hus er der
hjemmebag og kaffe på Madam Blå.

14.00-17.00.... Vi bliver inspireret i naturen
Brug naturen som inspiration til at fremstille din egen fisk i glas
i en workshop hos Hobby og Glas. Du finder Hobby og Glas bag
OK-tanken. 40,- pr. fisk.

14.00-16.00... Vi ror en tur i Gaf-pram i naturen
Ro en tur i Gaf-pram på Nymindestrømmen. Gaf-lauget står klar ved
bådebroen og hjælper dig godt på vej. Der er redningsveste til alle.
14.00-16.00... Vi sejler i kajak i naturen
Kajakklubben stiller kajakker til rådighed og hjælper dig i gang.
14.00-16.00... Vi får ulden fra fårene, der græsser i naturen
Af ulden får vi spundet lækkert økologisk garn, der er spundet på et
dansk spinderi. Garn sælges 80,- pr. 100 g.

10.00-15.00... Vi udstiller kunst i naturen
Særudstilling af Udkanten – 7 vestjyske kunstnere. Kunstnerne vil
være til stede.

14.00-17.00.... Vi laver små kunstværker i naturen
Deltag i en workshop, hvor du kan lave små kunstværker af
strandfund og andre materialer fra naturen.

10.00-15.00... Vi bruger mobilen i naturen
Download app’en Fortællinger i Naturpark Vesterhavet og deltag i
quizzen. Vi står til rådighed med hjælp til app’en.

14.00-17.00.... Vi går på opdagelse i naturen
Det kribler og krabler i vandkanten ved fjorden. Net, bakker og
lupper ligger klar, men gummistøvler må du selv have med.
Sammen med naturvejlederen kigger vi på, hvad der kommer i
nettet og får en snak om fjordens dyreliv.

14.00-15.30.... Vi går i kunstnernes fodspor i naturen
Ta’ med museumsinspektør John V. Jensen til kunstnerkoloniens
Nymindegab. På Redningsvejen ser vi, hvor malerne indfangede
deres motiver, og huset som Karen Blixen – måske – gæstede.
Turen starter og slutter på museet. Gratis.

14.00-17.00.... Vi spiser kage i naturen
Konditori med lækre kager. Kaffe og kage hele eftermiddagen. Det
vil også være muligt at købe en sandwich.

10.00-15.00... Vi går i bogbussen i naturen
Bussen er pakket med bøger om natur og kunst. Test dig selv med
bogbussens naturquiz eller mal dit helt eget maleri.

EN HEL DAG
FYLDT MED
OPLEVELSER

17.30-18.30.... Vi spiser tapas i naturen
Restauranten, hvor der kan spises en spændende tapastallerken fra
Nymindegab Kro har åben fra kl. 17.30 til 18.30.
Under spisningen vil Mærskhusets to musikanter spille taffelmusik
19.05-20.00... Vi lytter til musik i naturen
Enestående skumringskoncert med stemningsfuld sang på
Ringkøbing Fjord. Musikerne er gået ombord på Sildebåden, som
ligger i Vesterhavn ved Nymindegab.

