Teater

Udstillinger

ATS Jam Fanø 30. sept til 3. okt.
Tor. 30. sep. til søn. 3. okt. 2021 kl. 12
En weekend fyldt med gode workshops, shows, jam, tid til
shopping, hyggestunder og snak i DUI hytten på Fanø.
Underviser er Dud Muurmand. Det er femte gang der er
ATS Jam på Fanø - er det ikke bare fantastisk!? 5 års
jubilæet er blevet sådan cirka 1½ år forsinket. Pyt være
med det!! Vor underviser Lisa Bügel blev mor her i marts.
Hun satser på at komme, men vi har hyret en vikar: Dud
Muurmand. Programmet for 2021 ser sådan her ud: Lørdag
2. oktober. Workshop Turkish Shimmy Familien. Under
workshoppen fokuserer vi på ATSens mange variationer af
Turkish Shimmy bevægelserne og hvordan de kan bruges i
formation. Vi arbejder også med at bruge musikken til at
skabe en spændende improvisationsdans. Og det betyder
dynamiske lederskift, musikalitet og overgange. Deltagerne
skal mestre ATS level 1 og 2 Pris: 400 kr. Sted: Spejlsalen i
Fanø Hallen kl. 11-14 (med en lille pause undervejs).
Tilmeldingsfrist 24. september. Om aftenen show på
Hjørnekroen - hvor ALLE dansestilarter er meget velkomne.
Søndag 3. oktober. Er vi sikkert trætte - eller fuldstændig
oppe at køre. Det kunne være fedt med et
morgenfotoshot/Jam. Hvis energien er der. Overnatning DUI huset ligger lige i udkanten af Nordby. Det er muligt at
overnatte fra og med torsdag 30. september til og med
søndag 3. oktober. Priserne vil igen i 2021 være rimelige.
400 kr. uanset antal overnatninger. Leje af hovedpude og
dyne: 30 kr. Sengelinned og håndklæde medbringes.
Tilmeldingsfrist: 24. september. Overnatning - DUI huset
ligger lige i udkanten af Nordby. Det er muligt at overnatte
fra og med torsdag den 30. september til og med søndag
den 3. oktober. Vi har vor egen ATS Jam Fanø Top. Vort
helt eget logo. Toppen 90 % bomuld, 10 lycra og lille i
størrelsen. Så en strørrelse større end normalt. Arrangør er
som sædvanlig KUK - Kontoret for Ukontrolleret
Kreativitet. Følg med på Facebook. Håber vi ses. KH Ragnhild (mail: ragnhildkallehauge@godmail.dk, tlf. 61 44
23 37)
Pris: 400 kr.
Sted: DUI - Leg og Virke, Sønden Bavnen 7, Fanø.

Konkurrence: Gæt en sang.
Ons. 8. til tor. 30. sep. 2021 kl. 14-17.30
Galleriets kunstnere har hver malet et billede der
indeholder en sangtitel. Du kan vinde 500 kr. til køb af
kunst i galleriet hvis du gætter dem allesammen rigtigt.
Kom og vær med. Fredag og lørdag den 17. 18. september
kl. 14-17 demonstrerer Karen Schønfeldt sølvstrik.
Ravværkstedet er åbent den 2. 9. 16. 23. september. Der
er tilmelding i galleriet
Gratis.
Sted: Fanø Strandgalleri, Kirkevejen 39, Fanø.

Oriental Café.
Lør. 2. okt. 2021 kl. 20
Et forrygende show med alle mulige former for orientalsk
dans. Den blide og smægtende, den mørke og barske og alt
derimellem.
Gratis.
Sted: Hjørnekroen, Hovedgaden 14, Fanø.

Maleri udstilling.
Fre. 1. okt. 2021 kl. 11-17
Udstilling og salg af Johnny Madsens malerier.
Gratis.
Sted: Realen - Fanøs Kulturhjerte, Niels Engersvej 5A,
Nordby, Fanø.
Maleri udstilling.
Lør. 2. okt. 2021 kl. 10-16
Udstilling og salg af Johnny Madsens malerier.
Gratis.
Sted: Madsens Galleri, Niels Engersvej 5a, Fanø.

Natur
Sælsafari - Robbensafari - Sealsafari Fanø.
Søn. 26. sep. 2021 kl. 13
En 3 km lang gåtur i Nationalpark Vadehavet, hvor vi ser
Gråsæler, Spottede Sæler, Vadefugle, Terner og ofte
Havørne Tøj afpasses til vejret og der anbefales
strandsko, da der kan være mange muslinger. TILMELDING
VIA SMS PÅ 20108717. Sælvandring med professionel guide
i storslåede landskaber. Du får viden om Vadehavets rolle
som UNESCOs Verdensarv, Nationalpark, Økosystemer,
fødekæder og oplever sæler tættere på, end du har
kunnet forstille dig. Universitetslektor der mester tysk,
dansk, engelsk og svensk, og har faktuel viden om
Vadehavets kompleksitet og diversitet er din garanti for
en kvalitetsoplevelse i særklasse
Pris: 200 kr/voksen 25 kr/barn.
Sted: Sønderho strand, Sønderho strandvej, Fanø.
Sælsafari - Robbensafari - Sealsafari Fanø.
Man. 27. sep. 2021 kl. 13
En 3 km lang gåtur i Nationalpark Vadehavet, hvor vi ser
Gråsæler, Spottede Sæler, Vadefugle, Terner og ofte
Havørne Tøj afpasses til vejret og der anbefales
strandsko, da der kan være mange muslinger. TILMELDING
VIA SMS PÅ 20108717. Sælvandring med professionel guide
i storslåede landskaber. Du får viden om Vadehavets rolle
som UNESCOs Verdensarv, Nationalpark, Økosystemer,
fødekæder og oplever sæler tættere på, end du har
kunnet forstille dig. Universitetslektor der mester tysk,
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dansk, engelsk og svensk, og har faktuel viden om
Vadehavets kompleksitet og diversitet er din garanti for en
kvalitetsoplevelse i særklasse
Pris: 200 kr/voksen 25 kr/barn.
Sted: Sønderho strand, Sønderho strandvej, Fanø.
Cykel-Ø-Cruise i Vadehavet - 4 dage Fanø-Ribe-Mandø
(Sep.).
Man. 27. til tor. 30. sep. 2021 kl. 10.30
Oplev den unikke natur på barriereøerne Fanø og Mandø på
cykel og lær mere om Vadehavskulturen, kunsten og
livsvilkårene. Få Vadehavet i blodet og vind i håret. Pris
3995 kr pr per. dbvær. +500 kr for enkelt Læs hele
beskrivelsen af Cykel-Ø-Cruiset.
Pris: Tilmeld 1 per. i dobbeltvær. 250 kr, Tilmeld i
enkeltværelse 250 kr.
Sted: FanøHøjskole Oplysningsforening, Bjerges Toft 18,
Fanø.
Sælsafari - Robbensafari - Sealsafari Fanø.
Tir. 28. sep. 2021 kl. 13
En 3 km lang gåtur i Nationalpark Vadehavet, hvor vi ser
Gråsæler, Spottede Sæler, Vadefugle, Terner og ofte
Havørne Tøj afpasses til vejret og der anbefales strandsko,
da der kan være mange muslinger. TILMELDING VIA SMS PÅ
20108717. Sælvandring med professionel guide i storslåede
landskaber. Du får viden om Vadehavets rolle som UNESCOs
Verdensarv, Nationalpark, Økosystemer, fødekæder og
oplever sæler tættere på, end du har kunnet forstille dig.
Universitetslektor der mester tysk, dansk, engelsk og
svensk, og har faktuel viden om Vadehavets kompleksitet
og diversitet er din garanti for en kvalitetsoplevelse i
særklasse
Pris: 200 kr/voksen 25 kr/barn.
Sted: Sønderho strand, Sønderho strandvej, Fanø.
Sælsafari - Robbensafari - Sealsafari Fanø.
Tor. 30. sep. 2021 kl. 14
En 3 km lang gåtur i Nationalpark Vadehavet, hvor vi ser
Gråsæler, Spottede Sæler, Vadefugle, Terner og ofte
Havørne Tøj afpasses til vejret og der anbefales strandsko,
da der kan være mange muslinger. TILMELDING VIA SMS PÅ
20108717. Sælvandring med professionel guide i storslåede
landskaber. Du får viden om Vadehavets rolle som UNESCOs
Verdensarv, Nationalpark, Økosystemer, fødekæder og
oplever sæler tættere på, end du har kunnet forstille dig.
Universitetslektor der mester tysk, dansk, engelsk og
svensk, og har faktuel viden om Vadehavets kompleksitet
og diversitet er din garanti for en kvalitetsoplevelse i
særklasse
Pris: 200 kr/voksen 25 kr/barn.
Sted: Sønderho strand, Sønderho strandvej, Fanø.

Sælsafari - Robbensafari - Sealsafari Fanø.
Tor. 30. sep. 2021 kl. 17
En 3 km lang gåtur i Nationalpark Vadehavet, hvor vi ser
Gråsæler, Spottede Sæler, Vadefugle, Terner og ofte
Havørne Tøj afpasses til vejret og der anbefales
strandsko, da der kan være mange muslinger. TILMELDING
VIA SMS PÅ 20108717. Sælvandring med professionel guide
i storslåede landskaber. Du får viden om Vadehavets rolle
som UNESCOs Verdensarv, Nationalpark, Økosystemer,
fødekæder og oplever sæler tættere på, end du har
kunnet forstille dig. Universitetslektor der mester tysk,
dansk, engelsk og svensk, og har faktuel viden om
Vadehavets kompleksitet og diversitet er din garanti for
en kvalitetsoplevelse i særklasse
Pris: 200 kr/voksen 25 kr/barn.
Sted: Sønderho strand, Sønderho strandvej, Fanø.
Sælsafari - Robbensafari - Sealsafari Fanø.
Fre. 1. okt. 2021 kl. 17
En 3 km lang gåtur i Nationalpark Vadehavet, hvor vi ser
Gråsæler, Spottede Sæler, Vadefugle, Terner og ofte
Havørne Tøj afpasses til vejret og der anbefales
strandsko, da der kan være mange muslinger. TILMELDING
VIA SMS PÅ 20108717. Sælvandring med professionel guide
i storslåede landskaber. Du får viden om Vadehavets rolle
som UNESCOs Verdensarv, Nationalpark, Økosystemer,
fødekæder og oplever sæler tættere på, end du har
kunnet forstille dig. Universitetslektor der mester tysk,
dansk, engelsk og svensk, og har faktuel viden om
Vadehavets kompleksitet og diversitet er din garanti for
en kvalitetsoplevelse i særklasse
Pris: 200 kr/voksen 25 kr/barn.
Sted: Sønderho strand, Sønderho strandvej, Fanø.
Sælsafari - Robbensafari - Sealsafari Fanø.
Lør. 2. okt. 2021 kl. 17.30
En 3 km lang gåtur i Nationalpark Vadehavet, hvor vi ser
Gråsæler, Spottede Sæler, Vadefugle, Terner og ofte
Havørne Tøj afpasses til vejret og der anbefales
strandsko, da der kan være mange muslinger. TILMELDING
VIA SMS PÅ 20108717. Sælvandring med professionel guide
i storslåede landskaber. Du får viden om Vadehavets rolle
som UNESCOs Verdensarv, Nationalpark, Økosystemer,
fødekæder og oplever sæler tættere på, end du har
kunnet forstille dig. Universitetslektor der mester tysk,
dansk, engelsk og svensk, og har faktuel viden om
Vadehavets kompleksitet og diversitet er din garanti for
en kvalitetsoplevelse i særklasse
Pris: 200 kr/voksen 25 kr/barn.
Sted: Sønderho strand, Sønderho strandvej, Fanø.
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Udflugter

Diverse

Skattejagt i Sønderho.
Søn. 26. sep. 2021 Hele dagen
Skattejagten i Sønderho afvikles gennem skattejagt-app'en
til iPhone, som leder deltagerne ud på en spændende
rundtur / byvandring ad byens labyrintiske stisystem via 10
hemmelige poster, med hver sit lille spørgsmål, som skal
besvares for at komme videre. Du kan hente skattejagt
app'en gratis til din iPhone her i appStore:
https://apps.apple.com/dk/app/skattejagter/id147328341
5?l=da eller gå ind i. appStore:
https://apps.apple.com/dk/app/skattejagter/id147328341
5?l=da og søge på Sønderho. Der er meget mere
information om skattejagten inde i app'en
Pris: 25 kr.
Sted: Sønderho, Sønderho, Fanø.

Fanø Blokart er største og billigste Blokart udlejer.
Tir. 8. jun. til man. 1. nov. 2021 kl. 10
Familie aktivitet, alle aldre kan køre også børn i en
dobbelt. Professionel instruktion er inkluderet. Sikkerhed
har høj prioritet. Book online på www.fanoeblokart.dk. Vi
har alle størrelser sejl, også det store på 5.5 m2. Så opnår
du optimal køreglæde også i let vind. Ingen forudbetaling
og instruktører taler dansk. Du finder os ved at køre ned
på stranden ved Rindby og til venstre ca. 2 km til buggy
området, det er os med sort og hvide flag på trailer
Pris: 325 kr.
Sted: Fanø Blokart, Rindby strand, Fanø.

Skattejagt i Sønderho.
Man. 27. sep. 2021 Hele dagen
Skattejagten i Sønderho afvikles gennem skattejagt-app'en
til iPhone, som leder deltagerne ud på en spændende
rundtur / byvandring ad byens labyrintiske stisystem via 10
hemmelige poster, med hver sit lille spørgsmål, som skal
besvares for at komme videre. Du kan hente skattejagt
app'en gratis til din iPhone her i appStore:
https://apps.apple.com/dk/app/skattejagter/id147328341
5?l=da eller gå ind i. appStore:
https://apps.apple.com/dk/app/skattejagter/id147328341
5?l=da og søge på Sønderho. Der er meget mere
information om skattejagten inde i app'en
Pris: 25 kr.
Sted: Sønderho, Sønderho, Fanø.

Film
Margrethe den første.
Søn. 26. sep. 2021 kl. 14
Pris: 50/80.
Sted: Fanø Biograf, Lodsvej 3, Fanø.
Margrethe den første.
Man. 27. sep. 2021 kl. 19.30
Pris: 50/80.
Sted: Fanø Biograf, Lodsvej 3, Fanø.
Margrethe den første.
Tir. 28. sep. 2021 kl. 19.30
Pris: 50/80.
Sted: Fanø Biograf, Lodsvej 3, Fanø.
Margrethe den første.
Ons. 29. sep. 2021 kl. 19.30
Pris: 50/80.
Sted: Fanø Biograf, Lodsvej 3, Fanø.

Kursus i ravslibning:.
Tor. 8. jul. til tor. 7. okt. 2021 kl. 13.45-15.45 og 16-18
Ravværkstedet i Galleriet er nu åbent i juli: 8., 22., og
29., august: 5., 12., og 26., september: 2., 9., 16., og 23.
samt 7. oktober. Der er undervisning i to timer. Vi har to
hold pr. dag. Der kan deltage en person af gangen. Hold 1
er fra 13.45-15.45 og hold 2 er fra 16.00-18.00. Materialer
i mindre omfang kan købes i galleriet. Kurset henvender
sig til alle fra 10 år og opefter. Husk coronapas og der skal
bæres støvmaske, den kan købes i galleriet. Tilmelding er
nødvendig og kan ske i galleriet
Pris: 175 kr pr. person.
Sted: Fanø Strandgalleri, Kirkevejen 39, Fanø.
Askespredning/Havnerundfart/Hafen Rundfart, Esbjerg
Havn, Pick-up Esbjerg Strand, varighed ca. 2.
Søn. 26. sep. 2021 kl. 11
Timer. Sejles af HC og JK. Mundbind påkrævet. Med
afgang fra Esbjerg Strand lystbådehavn, sejles en 2 timere
tur til Esbjerg Havn. Af sikkerhedsmæssige grunde grunde
skal mand være selvhjulpet.
Pris: Voksen/Erwachsene/Adults 200 kr, Børn/Kinder (6 til
12 år) 100 kr.
Sted: Nordby Lystbådehavn, Postvejen 8, Fanø.
Høstgudstjeneste i Nordby kirke Nanna D. Coln.
Søn. 26. sep. 2021 kl. 11-12
Sted: Nordby Kirke, Hovedgaden 105A, Fanø.
Sæltur /Robbensafari til sælbankerne nord for Fanø
varighed ca. 2 timer. Sejles af HC og JK.
Søn. 26. sep. 2021 kl. 14
Med afgang fra og ankomst til Fanø Lystbådehavn, sejles
en 2 timers tur til sælbankerne nord for Fanø. Husk varmt
tøj :). Af sikkerhedsmæssige grunde skal man være
selvhjulpet. Mit Abfahrt und Ankunft im Fanø Yachthafen
segeln wir eine zweistündige Robbensafari zum Nord am
Fanø. Warme Kleidung nicht vergessen! Schwer
gehbehinderte Menschen können leider nicht mit fahren,
da der Zugang und das Schiff nicht Barrierefrei sind!
Pris: Voksen/Erwachsene/Adults 200 kr, Børn/Kinder (6 til
12 år) 100 kr.
Sted: Nordby Lystbådehavn, Postvejen 8, Fanø.

Kalenderen er lavet i samarbejde med KultuNaut

Indtast gratis dit arrangement på

www.kultunaut.dk

Denne reklameplads kan blive din

Denne reklameplads kan blive din

Præmiewhist.
Ons. 29. sep. 2021 kl. 18.30
Onsdage i ulige uger med start den 29. september kl. 18.30
Pris for deltagelse er 75 kr. Med i prisen får du 3 stk.
franskbrødsmadder og kaffe. Obs! Præmiewhist er kun for
medlemmer af forsamlingshuset. Vi er blevet pålagt af
spilmyndighederne at vores sp.
Pris: 75 kr.
Sted: Rindby Forsamlingshus, Postvejen 14, Fanø.
Privat tur, Pick op i Nordby Lystbådehavn (2 timer).
Sejles af KEL og HM.
Tor. 30. sep. 2021 kl. 11.30
Der sejles en 2 timers tur. (Sæler-havn). Husk varmt tøj.
Af sikkerhedsmæssige grunde grunde skal mand være
selvhjulpet.
Pris: Voksen/Erwachsene/Adults 200 kr, Børn/Kinder (6 til
12 år) 100 kr.
Sted: Nordby Lystbådehavn, Postvejen 8, Fanø.
Havnecruise/Hafen Cruise, Esbjerg Havn, sejles af,
varighed ca. 2 timer. Sejles af HC og HH.
Fre. 1. okt. 2021 kl. 11
Med afgang fra og ankomst til Fanø Lystbådehavn, sejles en
2 timere tur til Esbjerg Havn. Vi sejler ind i de havne
forskelligebassiner og ser på skibene. Husk varmt tøj. Af
sikkerhedsmæssige grunde grunde skal mand være
selvhjulpet. Mit Abfahrt und Ankunft im Fanø Yachthafen
wird eine zweistündige Hafenrundfahrt zum Hafen von
Esbjerg angeboten. Wir fahren in die verschiedenen
Hafenbecken und sehen uns die dort liegenden Schiffe an.
Warme Kleidung nicht vergessen! Schwer gehbehinderte
Menschen können leider nicht mit fahren, da der Zugang
und das Schiff nicht Barrierefrei sind!
Pris: Voksen/Erwachsene/Adults 200 kr, Børn/Kinder (6 til
12 år) 100 kr.
Sted: Nordby Lystbådehavn, Postvejen 8, Fanø.
Sæltur /Robbensafari til sælbankerne nord for Fanø
varighed ca. 2 timer. Sejles af OT og JK.
Fre. 1. okt. 2021 kl. 14
Med afgang fra og ankomst til Fanø Lystbådehavn, sejles en
2 timers tur til sælbankerne nord for Fanø. Husk varmt tøj
:). Af sikkerhedsmæssige grunde skal man være
selvhjulpet. Mit Abfahrt und Ankunft im Fanø Yachthafen
segeln wir eine zweistündige Robbensafari zum Nord am
Fanø. Warme Kleidung nicht vergessen! Schwer
gehbehinderte Menschen können leider nicht mit fahren,
da der Zugang und das Schiff nicht Barrierefrei sind!
Pris: Voksen/Erwachsene/Adults 200 kr, Børn/Kinder (6 til
12 år) 100 kr.
Sted: Nordby Lystbådehavn, Postvejen 8, Fanø.

Efterår på Fanø.
Fre. 1. til søn. 31. okt. 2021 kl. 11
Nordby Handelsstandsforening inviterer til efterårshygge i
Nordbys gamle gader, med åbne butikker &
efterårsudsmykning. og mon ikke vores søde sæl maskot
og klatre færgen er at finde rundt i byen i uge 42.
Gratis.
Sted: Nordby, Nordby, Fanø.
Sæltur /Robbensafari til sælbankerne nord for Fanø
varighed ca. 2 timer. Sejles af FS og TOK.
Lør. 2. okt. 2021 kl. 11
Med afgang fra og ankomst til Fanø Lystbådehavn, sejles
en 2 timers tur til sælbankerne nord for Fanø. Husk varmt
tøj :). Af sikkerhedsmæssige grunde skal man være
selvhjulpet. Mit Abfahrt und Ankunft im Fanø Yachthafen
segeln wir eine zweistündige Robbensafari zum Nord am
Fanø. Warme Kleidung nicht vergessen! Schwer
gehbehinderte Menschen können leider nicht mit fahren,
da der Zugang und das Schiff nicht Barrierefrei sind!
Pris: Voksen/Erwachsene/Adults 200 kr, Børn/Kinder (6 til
12 år) 100 kr.
Sted: Nordby Lystbådehavn, Postvejen 8, Fanø.
Havnecruise/Hafen Cruise, Esbjerg Havn, sejles af,
varighed ca. 2 timer. Sejles af SSM og BH.
Lør. 2. okt. 2021 kl. 14
Med afgang fra og ankomst til Fanø Lystbådehavn, sejles
en 2 timere tur til Esbjerg Havn. Vi sejler ind i de havne
forskelligebassiner og ser på skibene. Husk varmt tøj. Af
sikkerhedsmæssige grunde grunde skal mand være
selvhjulpet. Mit Abfahrt und Ankunft im Fanø Yachthafen
wird eine zweistündige Hafenrundfahrt zum Hafen von
Esbjerg angeboten. Wir fahren in die verschiedenen
Hafenbecken und sehen uns die dort liegenden Schiffe an.
Warme Kleidung nicht vergessen! Schwer gehbehinderte
Menschen können leider nicht mit fahren, da der Zugang
und das Schiff nicht Barrierefrei sind!
Pris: Voksen/Erwachsene/Adults 200 kr, Børn/Kinder (6 til
12 år) 100 kr.
Sted: Nordby Lystbådehavn, Postvejen 8, Fanø.
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