
NORDATLANTISK
HAVNEKULTUR 

FESTIVAL
2018

Nordatlantisk Hus
Nordatlantisk Promenade 1, 

5000 Odense C

Er du til spændende og anderledes design, så kom 

ind og kig i Nordatlantisk Hus´ butik, hvor der i 

anledning af havnekulturfestivalen er tilbud på 

særligt udvalgte varer. 

I Restaurant Nordatlanten er der altid fristende 

madoplevelser, også til havnekulturfestivalen: 

Grillburgere med lækkert tilbehør, øl, sodavand

 

Fredag 16.00-22.00 - Lørdag 12.00 - 22.00

Søndag 12.00 - 16.00

Der tages forbehold for evt. ændringer i 
programmet



11.00-16.00

11.00-16.00

11.00-16.00

11.30-12.00

11.00-16.00

11.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.30-14.00

14.00-14.30

11.00-16.00

14.30-16.00

Åbent i Butik Nordatlanten

Mennesker i og omkring Nordatlantisk 
Hus - Billeder i sort/hvid med mennesker i 
fokus(2. sal) /Knud Flemming Larsen.

Nordatlantiske boder - Få en snak med 
de nordatlantiske foreninger. (stuen)

Lounge på tagterrassen – Slap af og nyd 
udsigten over Havnekulturfestivalen.  (2. 
sal)

Selfie med Nanoq– Tag en selfie med 
vores isbjørn - instagramkonkurrence.
#nordatlantiskhus

Følekasser for børn – Gå på opdagelse og 
find følekasserne.  Gæt, hvad der ligger i 
kassen.  

Sømandsworkshop udenfor – Se hvor-
dan man reparerer fiskenet, splejser reb.
 
Færøbåde – Frigg Lauget og Sleipnir ska-
ber maritim stemning. (udenfor)

Færøsk dans - Du kan danse med til den 
traditionelle færøske kædedans.

Nordatlantisk kor - Sange fra Nordatlan-
ten. (stuen)

Workshops i stueområdet 
Skindsyning for voksne med Barabara
Færøsk strik - Færøsk forenings bindiklub.

Musik på terrassen- Ulf Fleicher med trio 
undeholder på terrassen. (ved restauran-
ten) 

Mennesker i og omkring Nordatlantisk 
Hus - Billeder i sort/hvid med mennesker i 
fokus(2. sal)/Knud Flemming Larsen.

Åbent i Butik Nordatlanten 

Umiaq koret – Sange fra Nordatlanten. 
(stuen)

Lounge på tagterrassen – Slap af og nyd 
udsigten over Havnekulturfestivalen.  (2. 
sal)

Selfie med Nanoq– Tag en selfie med 
vores isbjørn - instagramkonkurrence.
#nordatlantiskhus

Følekasser for børn – Gå på opdagelse og 
find følekasserne.  Gæt, hvad der ligger i 
kassen.  

Musik på terrassen – Koncert med Nord-
atlantisk Husband HEIM.
(ved restauranten) 

13.00-19.00

13.00-19.00

17.00-17.30

17.00-19.00

17.00-19.00

17.00-19.00

17.30-19-00

FREDAG 
25. MAJ

LØRDAG 
26. MAJ

SØNDAG 
27. MAJ

Åbent i Butik Nordatlanten

Mennesker i og omkring Nordatlantisk 
Hus - Billeder i sort/hvid med mennesker i 
fokus(2. sal)/Knud Flemming Larsen.

Nordatlantiske boder - Få en snak med 
de nordatlantiske foreninger. (stuen)

Lounge på tagterrassen – Slap af og nyd 
udsigten over Havnekulturfestivalen.  (2. 
sal)

Selfie med Nanoq– Tag en selfie med 
vores isbjørn - instagramkonkurrence.
#nordatlantiskhus

Følekasser for børn – Gå på opdagelse og 
find følekasserne.  Gæt, hvad der ligger i 
kassen.  

Workshops i stueområdet 
Troldeworkshop med Sigrun Fanndal.
Skindsyning for voksne med Barabara.
Grønlandske perler  med Ivalu.

Sømandsworkshop udenfor – Se hvor-
dan man reparerer fiskenet, splejser reb 
o.a. Den islandske ambassadør hjælper 
til.

Udstilling træskulptur Ørnen – Steinunn 
Djónadóttir Frídals skulptur udstilles.

Færøbåde – Frigg Lauget og Sleipnir ska-
ber maritim stemning. (udenfor)

Musik på terrassen - Hekla, de islandske 
spillemænd undeholder på terrassen. 
(ved restauranten)

11.00-18.00

11.00-18.00

11.00-18.00

11.00-18.00

11.00-18.00

11.00-18.00

12.00-16.00

13.00-17.00

13.00-17.00

13.00-17.00

13.00-15.00
16.00-18.00


