Jeppe Hydén

Anne Møller Trio

– samlingsscenen v/ Jerrys
kl. 15.30-17.30

– samlingsscenen v/ Jerrys kl. 19.00-21.00

Dylan Duo

– på byens torvepladser kl. 16.00-21.00

Linedance

Kom og dans

– Kirkepladsen v/ Spar Nord
kl. 17.00-17.30

– Stentorvet v/ Jerrys kl. 18.00-19.30

Simon Bang

– Skibet i gågade Nord v/ Café Stæhr
kl. 18.00-20.00

VELKOMMEN TIL

SOMMER-SHOPPING
TIL 21.00

BYENS
BUTIKKER
HAR ÅBENT

10-21

I FREDERIKSHAVN FREDAG 29. JULI
Byens butikker åbner 10.00 og udvider
åbningstiden til klokken 21.00.
Temaet for handelsdagen er ”CHALLENGE”, og
der ekstra oplevelser og konkurrencer i midtbyen.

FREDERIKSHAVN CHALLENGE
BY HESSEL

Udvalget af cafeer og restauranter er bredt og de byder på gode madoplevelser indenfor og ude på deres
terrasser dagen igennem.
Se mere på: FREDERIK.NU
Facebook.com/FREDERIK.nu

LINEDANCE FREDERIKSHAVN- SINDAL

MARKEDSFREDAGE

Swing og rock’n roll er en dans, der er let at lære,
og som kan danses til næsten al musik. Dansen er
i familie med den dans, som vi kender fra 50’ern.
Der vil være opvisning og mulighed for selv at prøve.

Oplev antik- og loppemarked i Havnegade, Søndergade og på Fisketorvet i hjertet af gågaden. 10-15 private kræmmere sælger antikviteter, retro-produkter,
drivtømmer, glaskunst, hus-flid, småmøbler, frimærker,
hobbyartikler og ”lopper” af god kvalitet.

LIVEMUSIK: DYLAN DUO

LIVEMUSIK: ANNE MØLLER TRIO

LIVEMUSIK: JEPPE HYDÉN

Gademusikanterne - kendt fra den gamle by i Aarhus,
med et enormt repertoire af kendte sange fra bl.a. Kim
Larsen, TV-2, Gnags, Beatles, Johnny Cash, Bob Dylan
Oplev gademusikanter optræde med en perlerække
af danske og udenlandske hits fra 60’erne, 70’erne og
80’erne.

Anne Møller Trio spiller velfortolkede kendte numre i
halvakustiske versioner, af bl.a. Fleetwood Mac, Dolly
P og Bon Iver. Anne Møller (vocal & guitar), Patrick
Bjerggaard (cajon & percussion), Jakob Carlsen (Guitarist og lydmagiker)

Den Nordjyske singer/songwriter fra Frederikshavn,
har en dejlig energi og er god til at inddrage publikum
i sin optræden. Musikken er skøn blanding af ”Indie
& Pop”

– Fisketorvet v/ Tordenskjoldsstatuen kl. 16.00-21.00
Mød Inge & Co. fra Frederikshavn Golfklub – hør om
helt store Challenge Tour presented by Hessel 2022.
Golfturneringen afholdes d. 11-14. august og TV-transmitteres til hele verden lige her fra Frederikshavn. Der
vil være forskellige sjove konkurrencer, for både store
og små – kig forbi.

– på byens torvepladser kl. 16.00-21.00

INDVIELSE AF FLOTTE KUNSTVÆRKER

– Kirkepladsen v/ Spar Nord kl. 17.00-17.30

– samlingsscenen v/ Jerrys kl. 19.00-21.00

– Fisketorvet v/ Tordenskjoldsstatuen kl. 13.00-21.00

– samlingsscenen v/ Jerrys kl. 15.30-17.30

– på Værkergrunden foran Palads Teatret fra kl. 16.00

– Stentorvet v/ Timing kl. 18.00-19.30

KOM & DANS SÆBY

LIVEMUSIK: SIMON BANG

Vi hylder og indvier de fire flotte kunstværker af Agnete
Brittasius har lavet om Frederikshavn. Klokken 16.15 er
der mulighed for at i kan komme op og se lejlighederne
på Værkergrunden. Repræsentanter fra Calundan og
Trigon vil være tilstede, hvis der eventuelt skulle være
nogle spørgsmål.

Swing og rock’n roll er en dans, der er let at lære, og
som kan danses til næsten al musik. Dansen er i familie
med den dans, som vi kender fra 50’ern. Der vil være
opvisning og mulighed for selv at prøve.

Simon fra Sæby er singer-songwriter, der har stort
fokus på et teknisk guitarspil, med god melodi, akkordrundgang, dynamik og perkussion, samtidigt med en
velkonstrueret og gribende vokal. Dette skaber en atmosfære i hvert enkel sang - et lille univers.

Se hele programmet på: FREDERIK.NU

– Skibet i gågade Nord v/ Café Stæhr kl. 18.00-20.00

Mød FREDERIK-maskotten
i gågaden fra kl. 15-18

