
1. - 3. AUGUST 2019

Hirtshals Fiskefestival
3 spændende dage i ”fiskens tegn”

VI SES NÆSTE ÅR
30. JULI - 1. AUGUST 2020

HIRTSHALS 
FISKEFESTIVAL
www.hirtshalsfiskefestival.dk
facebook.com/hirtshalsfiskefestival

VI ANBEFALER: 

- at besøge Hirtshals Museum, som 
formidler kunsten ”at lave bjesk” samt 
byens og havnens historie. 
Sophus Thomsens Gade 6

- at lade kreativiteten blomstre hos 
Bibiana, Hirtshals’ kunsthus for 
børn og deres voksne. 
Vodbindervej 2

- at tage børnene med på 
Nordsøen Oceanarium, som er 
Nordeuropas største akvarium 
med stimefisk, klumpfisk og sæler. 
Willemoesvej 2

- at tage turen op i Hirtshals Fyr, 
hvorfra man har en fantastisk udsigt 
over byen, havnen og Skagerrak. 
Ved Fyret 1



TORSDAG 01.08.19
OFFICIEL ÅBNING
Vær med til den officielle åbning med tale af  
borgmester Arne Boelt. 
I teltet ”Bølgen” kl. 10.00 

LOCAL COOKING
Nordjysk kokke-konkurrence med    
deltagelse af de bedste nordjyske 
restauranter. Dommerpanelet består af   
nogle af Danmarks bedste kokke og    
madanmeldere.
I teltet ”Bølgen” fra kl. 11-15. Gratis.

MAD-VÆRKSTED FOR FAMILIER 
Kom og få inspiration til lækre måltider   
med fisk, under kyndig vejledning af    
kokke og personale fra Nordsøen 
Oceanarium og Madkulturen.
I teltet ”Skibet” kl. 11-14. Gratis.

HAVNERUNDFART MED HG 159
Spring ombord på museumsskibet på    
rundtur i Hirtshals Havns mange bassiner, 
og se byen fra fra havsiden. 
Pris 40,- for voksne, børn u/12 år gratis.
Sydvestkajen fra kl. 11-15. 

FREDAG 02.08.19
GUIDET FISKEAUKTION
Med guide fra Nordsøen Oceanarium og 
gåtur på havnen efterfølgende.
Køb billet via www.hirtshalsfiskefestival.dk 
eller på dagen.
Mødested Norgeskajen kl. 06.45

ÅBEN HUS PÅ ”SINTEF”
Besøg én af verdens største prøvetanke   
med test af fiskenet mv.
Willemoesvej 2 fra kl. 11-13. Gratis. 

ÅBNE VIRKSOMHEDER
Besøg fiskeri-relaterede virksomheder på havnen.
Få oversigten på dagen ved info-bodene 
I teltet ”Bølgen” og teltet ”Skibet. 

FISKETORVET
Frisk fisk til gode priser, smagsprøver på 
lækkert fisk og formidling om fisk 
ved Nordsøen Oceanarium.
I teltet ”Bølgen” fra kl. 10.00-16.00

AKVAVITSMAGNING Á LA ARCUS
Prøv 4 forskellige snapse sammensat med 
4 lækre fiskeanretninger og en god fortælling. 
Tilmelding på dagen. 
I teltet ”Skibet” kl. 11-15. Pris 100,- 

HAVNERUNDFART MED HG 159
Spring ombord på museumsskibet på    
rundtur i Hirtshals Havns mange bassiner, 
og se byen fra fra havsiden. 
Pris 40,- for voksne, børn u/12 år gratis.
Sydvestkajen fra kl. 11-15.  

FISKEBUFFET
Hjemmelavet fiskebuffet med friske fisk   
fra Hirtshals Fiskeauktion. 
Køb billet via Hirtshals Turistbureau eller
www.hirtshalsfiskefestival.dk 
I teltet ”Skibet” kl 19.00. Pris 265,-

LØRDAG 03.08.19
FISKEBODER - SMAG PÅ FISK
Boder med små fiskeanretninger er   
stillet op i Nørregade, på Den Grønne Plads 
og på kajen ved Vesthavnen. 
Billetter købes på dagen ved styrhusene. 
Aktiviteten foregår fra kl. 11-14. Pris 140,- 

AKVAVITSMAGNING Á LA ARCUS
Prøv 4 forskellige snapse sammensat med 
4 lækre fiskeanretninger og en god fortælling. 
Tilmelding på dagen. 
I teltet ”Bølgen” kl. 11-15. Pris 100,- 

FROKOST-PLATTE
Hjemmelavet let frokost-platte
Pris 160,- Billetter købes på dagen.   
I teltet ”Skibet” fra. kl. 11-14.   
 

SLÅBROK-BAND 
5-mands lokalt band underholder 
med spillemandsmusik på vendelbomål, 
krydret med sjove anekdoter.
Den Grønne Plads fra kl. 11-14.

HAVNERUNDFART MED HG 159
Spring ombord på museumsskibet på    
rundtur i Hirtshals Havns mange bassiner, 
og se byen fra fra havsiden. 
Pris 40,- for voksne, børn u/12 år gratis.
Sydvestkajen fra kl. 11-15.  

SJØW MED GUSTAV URTH
Mød Gustav, Nordsøen Oceanariums 
multikunstner, som formidler om livet 
i Nordsøen på en skør og skøn måde. 
Han laver også ballondyr til de yngste.  
Legepladsen i Nørregade kl. 11.30 & 13.

KÅRINGEN AF ÅRETS BJESK
Frivillige foreninger har brygget en bjesk 
med udgangspunkt i 5 udvalgte urter, 
som er ens for alle. Der dystes om titlen 
og æren som Årets Bjesk 2020. 
I teltet ”Skibet” kl. 15.00 Gratis.

FISKEAUKTION 
Festlig fiskeauktion med auktions-  
mesteren fra Hirtshals Fiskeauktion.
I teltet ”Bølgen” kl. 16.00

FISKEBUFFET
Hjemmelavet fiskebuffet med friske fisk   
fra Hirtshals Fiskeauktion. 
Køb billet via Hirtshals Turistbureau eller
www.hirtshalsfiskefestival.dk
I teltet ”Skibet” kl. 19.00. Pris 265,-
I teltet ”Bølgen” kl. 20.00. Pris 265,-

MUSIK MED CHRIS, PER & JAN
Hirtshals Fiskefestival afsluttes traditionen
tro med musik og fest. 
Mød op til dans fra kl. 21.30 
Musikken slutter kl. 00.30 
I teltet ”Skibet” på Den Grønne Plads.


