
Open by Chrismas
I FREDERIKSHAVN
Fredag d. 24. november SHOPPING-OPLEVELSER TIL KL. 22

LODSTORVET:
Kl. 14.00:  Fernisering af byens nye værker, ”Poesiparken”, og tale ved byens borgmester Birgit Hansen
Kl. 14.30:  Inviterede gæster og byens borgere går gennem gågaden og ser på kunstværkerne v. Th. Bergs Gade og afslutter 
 på Frederikshavn Bibliotek. Arr.: Frederikshavn Kommune

KIRKEPLADSEN:
Kl. 15.00:  Åbning af ”Jul i Kirkeskoven” med julemandens hus, boder m.v. v/ byens julemand Kjeld Rye  
 FREDERIK uddeler i samarbejde med byens Natteravne og Restaurant Empire 300 æbleskiver til byens søde børn
Kl. 15.30 :  Åben julestue med mulighed for at lave juledekorationer, julepynt, deltage i konkurrencer og høre julemusik 
 og meget mere i Sognehuset ved Frederikshavn Kirke
Kl. 15.30:  GRATIS JULEKONCERT med Jette Torp og Jan Kaspersen på scenen ved Kirkepladsen. 
 Eksklusiv partner: Pedersen & Nielsen Automobilforretning a/s og FREDERIK

Kl. 16.05:  Julekoncerten fortsætter frem til kl. 16.30 – kig forbi og kom i julestemning

RÅDHUSPLADSEN:
Kl. 16.30:  Gratis risengrød v/ Frivillige enheden Frederikshavn Beredskab og FREDERIK
Kl. 16.30:  Musikindslag - korsang fra musikskolen i Frederikshavn
Kl. 16.45:  Mød de danske håndbold-darlings og hjælp borgmesteren med at sende dem rigtig godt afsted til VM i Tyskland
Kl. 17.00:  Årets juletale af Larviks og vores borgmester. Selveste Santa Julle tænder byens flotte norske julegran fra Larvik ca. kl. 17.10

GÅGADEN:
Kl. 14.00-19.00:  Spar Nord Frederikshavn tilbyder 10 gratis julekort med dit barn som motiv ved fotograf Jimmy Lind. 
 Interesseret? – så bestil tid ”først til mølle” hos Ditte Bang på mail dib@sparnord.dk.
Kl. 17.15:  Juleoptog med julemandens kane, hestevogn, Tordenskjoldsgarden og børn fra Rådhuspladsen via gågaden til Kirkepladsen
Kl. 17.30:  Offentliggørelse af byens nye nisse skabt af den norske julegran fra sidste år v/ Billedkunstner Flemming Johansen 
Kl. 17.30:  JULESHOW MED BUBBER, der har selskab af den sjove tryllekunstner Gustav Marcus Laursen
 Masser af sjov for de mindste. Eksklusiv partner: Spar Nord Bank A/S og FREDERIK
Kl. 19.00:  Musikkorps Sæby, det 35 personers store nisseorkester, giver koncerter forskellige steder i gågaden

FLERE HYGGELIGE JULEOPLEVELSER:
Kl. 16.00-20.00:  Hestevognskørsel med Anette og Dan Klausen fra AD. Events mellem Fisketorvet og Kirkepladsen
Kl. 17.00-22.00:  Kig forbi Rock i Frederikshavn teltet foran Buddy Holly
Premiere på billetsalget og traditionen tro er der en fed goodiebag med værdikuponer og gavekort med i prisen. 
Alle billetter købt i gågaden d. 24/11 deltager i lodtrækningen om opgradering til VIP-billetter med mad og fri bar
Kl. 17.00-22.00:   Mød Dagskolen Nordjylland på Kallstorvet. Kom og køb fine hjemmelavede juleting 
bl.a. juletræ m/lys, kunst, snemænd i birketræ, julekort og kogletræer

Salgsbod med lækre mandler, churros og julelækkerier på Fisketorvet

16.00 BYENS JULEUDMYKNING TÆNDES 
med nedtælling af Jette Torp og julemanden ved Kirkeskoven

Læs de mange gode JULETILBUD i FREDERIKs Open By Chrismas avis som distribueres d. 22/11.
Avisen kan også læses online på www.frederik.nu fra d. 22/11. Følg  med i vores konkurrencer www.facebook.com/frederik.nu


