Velkommen til
Gråsten Æblefestival

30. september - 2. oktober 2022
Gråsten er hjemby for Danmarks nationalæble
– Gråstenæblet.

Program

Lørdag den 1. oktober

Ta' hele familien med, når æblet fejres ved
Gråsten Æblefestival på Gråsten Havn.

Kl. 10.30 Festivalens boder og aktiviteter åbner.

Her ligger historiske skibe, hvor Æble-dronningen
stævner ud mod Glücksburg med årets æblehøst.

Smag på Gråsten og Sønderjylland hos lokale
fødevareproducenter, der står klar med gode
råvarer, sønderjyske specialiteter og lækkerier.
Lav din egen mad i festivalens madværksted.

Oplev musikalske indslag på scenen, ta’ familien
med på madværksted eller medbring dine egne
æbler til festivalens workshop.
Årets program har fokus på lokale fødevarer med
udstillings- og salgsboder, krydret med kunst og
musik. Alt dette kulminerer med festivalens store
og traditionsrige æblekage-dyst lørdag
eftermiddag.
Måske vil du deltage i konkurrencen med din helt
egen æblekage?

Fredag den 30. september
Kl. 17.00 Æblefestivalen åbnes på Gråsten
Havn. Fhv. Sundhedsminister Ellen Trane
Nørby byder velkommen. Musiker Jesper
Gloor og Rinkenæs Brassband underholder.
Æbledronningen kårer årets æbleprinsesse og
æbleprins.
Asta Flyvholm Kjær fortæller børnehistorier på
synnejysk.
Salg af æbleburgere hos festivalens café.
Kl. 19.00 Vær med til det stemningsfyldte
lanterneoptog langs vandet.
Lanterner og festivalkrus kan købes

Hele dagen er der masser af spændende boder,
livemusik og sjove aktiviteter for familien.
Få ansigt og hår dekoreret med
æblefantasifulde kreationer
Få dine egne æbler mostet på festivalens
workshop
Udfold dine kunstnerevner sammen med
kunstnergruppen FFKK
Kl. 11.00 Den traditionsrige Æblesejlads stævner
ud mod slotsbyen Glücksburg.
Kl. 11.00 Tryllekunstner Henning Nielsen tryller
for børn og barnlige sjæle.
Kl. 14.00 Nyd strygertrioen Dynamia på scenen.

Lørdag den 1. oktober
Kl. 15.00 Det Store Æblekagebord med kåring
af vinderen af æblekagedysten. Dommere
Katja Stock og Henning Nielsen.

graastenforum.dk

Smag på herlighederne!
Billetter til æblekagebordet kan i år købes på
stedet til 50 kr. efter først-til-mølle princippet.
Kl. 15.30 ’Bent å æ bahn’ underholder på
synnejyske på scenen
Kl. 17.00 Festivalpladsen lukker

Søndag den 2. oktober
Kl. 10.30 Festivalpladsen åbner
Kl. 11.00 Koncert med Aabenraa Shantykor
Kl. 14.00 Kom og se PS Dance

Æblekagedyst og æblekagebord
Alle kan deltage i Den Store Æblekagedyst
– måske er din æblekage en prisvinder?
Kl. 12.00-13.00
Indlevering af kager til dysten i Festivalens café. Medbring opskriften.
Tilmelding senest 1. oktober på mail kach@kggo.nu eller tlf. 61 71 46 07

Kl. 16.00 Musikerne Ronald Mossom og Hans
Werner Roschnowski lukker årets
festival med en stille blues.

