Aabenraa´s Havne- og skaldyrsfest !!
Tidsplan

Aabenraa´s nye Havne- og skaldyrsfestival vil i 2019 finde sted lørdag den 13, og søndag den 14 september.
Arrangementet afholdes på Gammel Havn. Arrangementet henvender sig både til voksne og børn.
Arrangementet vil være åben for alle fra kl. 10:00-22:00 lørdag, og søndag fra kl. 10:00-16:00. Børnelandet
vil være fra 10:00-16:00 både lørdag og søndag.

Børneland
Børneland bygges op for enden af havnekajen – se vedhæftet tegning. Området bygges op i
genbrugsmaterialer i samarbejde med Arwos, EUC-Syd og Meritten.
Alle aktiviteter vil være gratis at deltage i.
Af aktiviteter foreslås der fx:
-Lær at rense, tilberede og spise fisk
-Tang: Hvordan inddrager man tang i den daglige madlavning
-Klippe/klistre: Byg dit eget tændstik skib. – Male og dekorer havdyr i pap, flamingoskåle osv.
-Ansigtsmaling.
-Waterballs.
-Hoppeborge.

Forslag til aktiviteter udover:
Fisketure
Kajak
Kitesurfing
Windsurfing
Vandscooter
Maritime byvandringer

Pladsen

Kajen bygges op med et langt telt, hvor lokale restauratører fra hele kommunen serverer alle former for fisk
og skaldyrsretter.
Der sættes en masse borde bænke op, en scene hvor der begge dage vil være musik, sang og underholdning.
Lørdag aften vil man kunne spise fiske- og skaldyrsbuffet som restauratørerne går sammen om. Ligeledes vil
der være musisk underholdning.
I samme område tilbydes der ligeledes kaffe og kage, i et særlig opbygget kaffe/kage område. Området
bygges op af en container og 2 små huse, som normalt bliver brugt på Nørretorv til jul.
”Speakers Corner” – Som vil foregå på scenen. - Kom og hør den spændende historie om Aabenraa som
Søfartsby. – Samarbejde med Aabenraa Museum og Byhistorisk forening.
2 korte teaterstykker – i samarbejde med Det lille Teater.

Skibe
Skibet Fionia lægger til i hele weekenden. Der vil være mulighed for at komme med på 4 sejlture a 3 timer,
hvor gæsterne ombord lærer at sætte sejl og meget andet. Der medbringes sandwich og vand.
Lørdag aften kan man komme med på en måneskinstur med middag, vin og musik.
Der vil være billetsalg til disse arrangementer.
Billetsalg til sejlture og buffet lørdag aften, foregår fra den ene lille hytte i kaffe området.
Derudover er målet, at kunne tiltrække andre skibe og både som de besøgende har mulighed for at gå
ombord på, og evt. få vist og fortalt.

Fortsættes side 2:

Tanker ud over:

Vi vil ligeledes forsøge at sætte fokus på bæredygtighed, ved at bygge så meget op i genbrugsmaterialer som
det kan lade sig gøre. – Bruge bæredygtig engangsservice, affaldssække m.m.

Samarbejdspartnere:
Vi ønsker at samarbejde på kryds og tværs i hele kommunen.
Alle restauratører fra Aabenraa kommune tilbydes at komme og bidrage med deres ret. Børnelandet bygges i
samarbejde med Arwos, Meritten eller/og EUC Syd. Medhjælpere til dagen kan rekrutteres hos kommunens
mange foreninger.
Yderlige vil vi forsøge at inddrage andre i kommunen der arbejder med det maritime miljø, herunder
Billedkunst rådet der arbejder med at udgive en maritime byvandrings guide.

Formål:

Formålet er helt klart at tiltrække en masse mennesker til Aabenraa.
Benytte vores flotte havneområde til andet end den erhvervsmæssige del.
At skabe aktivitet – og sætte fokus på Aabenraa som den foretrukne by i Sønderjylland.
Med aktiviteter skaber man øget bosætning. Og med øget bosætning, skaber man bedre økonomi, både i
kommunen, men også i foreninger, ved salg af huse, i detail, i institutioner og meget andet.
Man skaber arbejdspladser og tiltrækker nye virksomheder.

Målgruppe:
Målgruppen er folk i alle aldre der interesserer sig for god mad og det Maritime miljø.
Der vil være mange aktiviteter for børn i børnelandet hvilket forhåbentlig vil tiltrække mange børnefamilier.
Besøget af et bevaringsværdigt skib vil kunne tiltrække dem som interesserer sig for sejlads. Med mad fra
havet og lokale råvarer vil vi tiltrække gæster der går op i god og bæredygtig mad. Yderligere håber vi at live
musik i forskellige genrer kan tiltrække gæster der kommer for at opleve den gode stemning.

Udfordringer:

Der er altid udfordringer ved udendørs arrangementer. Vejret spiller en meget stor rolle, men vi har
kalkuleret med en del overdækning, og håber derfor at kunne afhjælpe situationen lidt, hvis der skulle gi
regn.
MEN vi er tvunget til at finde en underskudsgaranti udover i tilfælde af regn og dårlig vejr.
I vedhæftet budget er der kalkuleret med en indtægt på billetsalg. Men hvis der pga. vejret ikke sælges
billetter til sejlture, vil disse mangle, og hverken SIC eller TF har midler til at dække disse manglende
indtægter.
Økonomien er alfa omega:
Ingen penge – ingen event.
Få penge – lille event – reduceret markedsføring – færre besøgende
Mange penge – stor event – stor markedsføring – besøgende fra hele Sønderjylland
OG så er det hammer vigtigt, at folk får en vauw oplevelse når de kommer.
OG vi er faktisk ret dygtige i Aabenraa til at lave events med vauw faktor.

