Program

Velkommen til
Gråsten Æblefestival
Gråsten er hjemby for Danmarks nationalæble
– gråstenæblet.
Tag hele familien med, når æblet fejres ved
Gråsten Æblefestival på Gråsten Havn
- og ha’ god appetit til lørdagens store æblekagebord. Måske vil du deltage i konkurrencen
med din egen æblekage?
To festaftener
Fredag, Æblefestivalmenu og musikalsk underholdning ved Baily Danceband.
Lørdag, American Country Night med mulighed for
at købe æbleburgere. Musikalsk underholdning ved
Southern Comforts.
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. Se det opdaterede program
på graastenforum.dk
Gråsten Æblefestival støttes af:

12.-14.
september 2019

Fabrikant Mads Clausens Fond

graastenforum.dk

Gråsten Håndværkerforening
Tryk sponseret af:

Lørdag 14. september kl. 10.00-17.00
Kl. 10.00
Børneaktiviteter i Festteltet
hvor Honningbanden underholder,du kan få malet dit ansigt og
du kan male dit eget æblebillede.

Torsdag 12. september kl. 17.30-19.30
Kl. 17.30 Åbning på Gråsten Havn.
Borgmester Erik Lauritzen byder velkommen.
Bente Løwe Christiansen taler om Gråsten-æblets egen bog
”Kongeæblet”, som udleveres gratis og signeres til de fremmødte børn.
Kåring af årets æbleprins- og prinsesse
ved æbledronning Karin Baum.
Rinkenæs Brass Band underholder.
Trylleri ved Knut Keller. Æblesang ved Jesper Gloor.
Kl. 19.00 Lanternegang langs Sildekulen til Gråsten Plejecenter
med musikalsk ledsagelse af Jesper Gloor.

Fredag 13. september kl. 10.00-17.00
Masser af spændende boder og sjove aktiviteter for
familien på havnen
09.00-12.30
Vidensbyen afholder børneaktiviteter og børneæbledans
10.00-17.00
• Lokale fødevarer og kunsthåndværk i stadeteltets boder
• Medbring dine egne æbler og få dem artsbestemt af en ekspert
• Pres din egen æblemost på æblefestivalens æblepresser
• Lav din egen mad i Æblefestivalens Madværksted under
vejledning af den professionelle kok Birger Iversen
• Æblefestivalens Køkken & Bar i Festteltet sælger mad,
drikkevarer, kaffe og kage
• Prøv lykken i Æblefestivalens Tombola (åbner kl. 13.00)

Kl. 14.30 Musikalsk underholdning
ved Ronald Mossom & Hans Werner Roschnowski.
16.00 PS Dance opvisning

Kl. 10.00 - 17.00
• Lokale fødevarer og kunsthåndværk i stadeteltets boder
• Medbring dine egne æbler og få dem artsbestemt af en ekspert
• Pres din egen æblemost på æblefestivalens æblepresser
• Lav din egen mad i Æblefestivalens Madværksted under
vejledning af den professionelle kok Birger Iversen
• Æblefestivalens Tombola
• Æblefestivalens Køkken & Bar i Festteltet sælger mad,
drikkevarer, kaffe og kage

Lørdag aften kl. 19.00-24.00
American Country Night i Festteltet
Kr. 100,Kl. 19.00 Æblefestivalens Køkken sælger æbleburgere m.m.
Kl. 20.30 Southern Comforts spiller op til dans.
Kl. 24.00 Festteltet og årets æblefestival lukker.

Æblekagedyst og æblekagebord
Alle kan deltage i Den Store Æblekagedyst
– måske er din æblekage en prisvinder?
Kl. 12.00-13.00 Æblekagedyst:
Indlevering af hjemmelavede æblekager i
Festteltet. Medbring opskriften.

Southern
Comforts

Kl. 13.00 Votering ved æblekagedommer
Katja Stock Pekruhn fra DR’s Den Store Bagedyst.
Kl. 14.00 Kåring af vinder
Kl. 14.15 Æblekagebord
- Smag på alle de indleverede kager

Billet til begge aftener
inklusive
3 gratis genstande

kr. 350,-

Fredag aften kl. 18.30-24.00
Æblefestivalmenu og
musikalsk underholdning
ved Baily Danceband
Kr. 300,17.30 Adgang til Festteltet for publikum
med billet til Æblefestivlmenu + aftenens fest.
18.30 Æblefestivalmenu.
20.30 Baily Danceband spiller op til dans
Billetter uden spisning kan købes ved indgangen
til festteltet fra kl. 20.00. Entré kr. 100,-.

Køb dine billetter til de
to festaftener her:
Det Gamle Rådhus,
Matas, Tinsoldaten og
Den Gamle Skomager
– alle i Gråsten.

Baily
Danceband

Desuden også på
http://kortlink.dk/yqf5

