FRIT VALG - IGEN!

Kulturnatten er tilbage
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KULTURNAT I TIKØB + HORNBÆK
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Find programmerne rundt om i byernes kulturhuse, biblioteker og butikker.
Se hele programmet for Kulturnat i Tikøb + Hornbæk + Espergærde + Helsingør på
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KULTURNAT HELSINGØR

KL. 17:00

KNEJPESTEMNING
OG SØMANDSVISER SUNDTOLDENS BAGSIDER

KL. 16:00

LEGESKIBET BONAVISTA
PÅ KULTURHAVNEN
KL. 16:00

BRÆTSPILSAFTEN FOR
BØRN, UNGE OG FAMILIER
ARRANGØR: ASPIRANTERNE
STED: HAVNEPLADSEN 1 - BLOMSTERSALEN
Sjove brætspil for både børn, unge og familier.
Prøv at stoppe en pandemi, Find varulven, Tæl
til 100 uden at tale sammen… og meget mere.
Kom og vær med i Blomstersalen til en aften fuld
af spil, hygge og små konkurrencer. Udover alle
brætspillene, kommer der også til at være Magic:
The Gathering og Commander hele aftenen, samt
2 UNO turneringer, hvor man kan vinde en lille
præmie! NB: Tilmelding påkrævet.
Kl. 15.00-18.00 Tilmelding til Magic: The Gathering
Kl. 15.00-20.30 Tilmelding til UNO turnering
Kl. 19.00 UNO turnering 1
Kl. 21.00 UNO turnering 2
Kl. 16.00-21.30 Brætspil, Varulv og Magic

ARRANGØR: PROJEKT LEVENDE LEGEKULTUR, CENTER
FOR LEG OG BEVÆGELSE OG HELSINGØR KOMMUNE
STED: KULTURHAVNEN, OVERFOR KULTURVÆRFTET
Kom ombord på flotte legeskib skonnerten
Bonavista som Nationalmuseet ejer. Deltag i sjove
gammeldags spil, hvor man kan udfordre hinanden i kort eller lang tid, pannabane, klatrevæg og
legeaktiviteter for enhver smag og alle aldre.

KL. 17:00

LIVE MUSIK
ARRANGØR: VÆRFTETS MADMARKED
STED: NY KRONBORGVEJ 2
På Værftets Madmarked er der live-musik med
Håkan Hultberg kl. 17:00-21:00

KL. 17:00
KL. 16:00

KULTURNATTEN I
TOLDKAMMERET
ARRANGØR: TOLDKAMMERET
STED: HAVNEPLADSEN 1
Toldkammeret byder velkommen til Kulturnatten,
med et brag af en aften. Her kan du møde indslag
fra Teaterbøtten, Pigegarden, BGK ArtLab, Aspiranterne & Toldkammerets skønne værter.
Kl. 16.00-21.30 Aspiranterne afholder brætspilsaften i Blomstersalen, for børn, unge og familier
Kl. 17.00-21.00 BGK Artlab åbner dørene i det store
Toldkammer værksted for udstillingen HABITAT.
Kl. 17:00-17:15 Teaterbøtten har kulturnats
forestilling i Lille Sal
Kl. 17:15-17:45 Pigegarden spiller aften i gang
i Toldkammergården
Kl. 17:45-18:00 Teaterbøtten har kulturnats
forestilling i lille sal
Kl. 17:00-20:00 Foodtrucken i Toldkammergården
servere Gullash med eget surdejsbrød, der er bål
og stemning
Kl. 18:00-19:00 Fællesspisning i Spisekammeret
Kl. 19:00-21:00 INSTANT DISCO med Henrik Milling.
Vi er tilbage på dansegulvet….

NYT BYRUM PÅ WIBROES PLADS
- WORKSHOP OG MOCK UP MV.
ARRANGØR: OP OG NED OG HELSINGØR KOMMUNE
STED: WIBROES PLADS
Vi tegner og skriver ord på stencils som overføres
til pladsens belægning. Når man kommer vand på,
bliver de synlige på magisk vis. Hør også mere om
tankerne og se en model af fremtidens legeelementer på Wibroes Plads.

KL. 17:00

RENÆSSANCE KÆLDERENS
HISTORIE
ARRANGØR: HELSINGØR GUIDE TOURS
STED: STENGADE 77, 3000 HELSINGØR (BLÅ DØR)
Du vil få en spændende historie fra Renæssancen i
årene fra 1590 hvor Kongerne satte deres spor i Helsingør. Oplevelsen foregår i Renæssance Kælderen
ved stearinlysets skær. Historie fortællingerne starter hver hele time fra kl 17.00 og sidste tur er kl 22.00

ARRANGØR: MUSEERNE HELSINGØR
STED: SKIBSKLARERERGAARDEN, STRANDGADE
91 SAMT PLADSEN UDENFOR
Velkommen til Sundtoldstidens livlige aftenstemning
når Skibsklarerergaarden åbner beværtningen. Prøv
tidens våde varer mens I nyder Kadrejernes sømandsviser. Mød den berejste skipper i Skipperstuen og hør
hans fantastiske fortællinger fra nær og fjern.

KL. 17:00

MØD VÆRFTSARBEJDERNE OG
NYD BJØRNEKVARTETTEN SANGE

KL. 17:00

SUPPE, DRINKS OG
MARSHMELLOWS TIL BØRNENE
ARRANGØR: SPISEHUSET I KULTURVÆRFTET
STED: FORPLADSEN OG CAFEEN I KULTURVÆRFTET
I Spisehusets cafe og i teltet på forpladsen sørger
vi på aftenen for masser af dejlige drinks – og
lækker suppe. Til børnene er der vanen tro marshmellows, der kan steges på bålfadet på forpladsen
foran Spisehuset. Der er mulighed for a la carte til
20.00, og cafeen holder åbent til Kl. 22:00.

KL. 17:00

FERNISERING I BYHAVEN
ÅNDEHULLET
ARRANGØR: BØRNENES HUS
STED: BYHAVEN ÅNDEHULLET, FIOLGADE 15

Værftsarbejderne inviterer til en hyggelig snak om
livet på Skibsværftet gennem 101 år. Bålfadene
tændes på Den Røde Plads og Bjørnekvartetten
genopfrisker gamle revysange fra 100 års jubilæet
på Helsingør Værft i 1982.

Fiolens gamle legeplads har fået “Kunstigt Åndedræt” af tre kunstnere i samarbejde med børn
og andre kreative sjæle. Den bynære have samler
kreative og kulturelle aktiviteter for børn og voksne
og denne aften kan I prøvekøre vores nye cirkus-karruseller. I kan få smagsprøver på thé og fine kager
eller deltage i guidet fælleslæsning under birketræet.
Vi slutter aftenen af med Signes smukke ildshow.

KL. 17:00

KL. 17:00

SJOVE AKTIVITETER
OG KONKURRENCER I
MØDREHJÆLPENS BØRNEBUTIK

AFTENÅBENT PÅ MUSEET

ARRANGØR: VÆRFTSMUSEET
STED: VÆRFTSMUSEET, DEN RØDE PLADS, ALLÉGADE 2

ARRANGØR: MØDREHJÆLPEN HELSINGØR
STED: STENGADE 65
Mødrehjælpen holder åbent hus fra 17.00-20.00.
Aftenen vil byde på forskellige aktiviteter for børn og
deres familier. Såsom ansigtsmaling, vores time konkurrence med lækre præmier fra b.la. Tjugga, samt gratis
bamser fra butikken ved indlevering af guldmønter,
som udleveres på gågaden af butikkens frivillige.

KL. 17:00

LØGNEREN ER LØS I HELSINGØR!
ARRANGØR: BIBLIOTEKET KULTURVÆRFTET
STED: ALLEGADE 2
Mød forfatter, musiker og tegner Carl Quist-Møller,
som denne aften fortæller de værste løgnehistorier. Carl Quist-Møller fortalte første gang sine
løgnehistorier i ”Fjernsyn for dig”, så hans næse i
bogstaveligste forstand voksede og har bidraget
til at gøre løgnehistorier tilladt. Carl har siden
turneret rundt i hele Danmark og optrådt som
professionel løgner. Til familier med børn fra 6 år.

ARRANGØR: DANMARKS TEKNISKE MUSEUM
STED: FABRIKSVEJ 25
Vi slukker lyset, men holder dørene åbne frem til
kl. 21, så alle kan opleve den unikke stemning på
museet, når det er mørkt og historierne træder ud
af skyggerne. Så grib din lommelygte og udforsk
udstillingerne på egen hånd og oplev museet
fra en helt ny vinkel. Fra kl. 17 til 21 vil der være
gratis entré på museet. Da der kun er belysning på
udvalgte steder i museet, skal du være forsigtig i
mørket og medbring gerne egen lommelygte.

KL. 17:00

KULTURNAT PÅ KULTURVÆRFTET
– FRIT VALG – IGEN!
ARRANGØR: KULTURVÆRFTET
STED: ALLEGADE 2, 3000 HELSINGØR
Frit valg på alle hylder: Efter et år med nedlukning,
hvor vi ikke har kunnet være sammen i vores dejlige kulturhus, slår vi atter dørene op til en festlig
aften, når Biblioteket, Værftsmuseet og Spisehuset
byder på suppe & lækre drinks og aktiviteter for
nysgerrige børn og voksne: Løgnehistorier for
børn, rundvisning, levende musik og quiz.

KULTURNAT HELSINGØR

KL. 17:00
KL. 17:00
KL. 18:00

BGK ARTLAB UDSTILLING
HABITAT

KL. 18:00

ARRANGØR: BGK ARTLAB
STED: HAVNEPLADSEN 1, DET STORE VÆRKSTED
I TOLDKAMMERET

TRYL EN GAMMEL T-SHIRT
OM TIL ET INDKØBSNET

BGK Artlab er en ny 3 årig forberedende uddannelse for unge mellem 15-25 år, som ønsker at
forberede sig til optagelse på de professionelle
kunstneriske og kreative uddannelser. På Kulturnatten kan man møde BGK eleverne, stille spørgsmål til
hvordan det er at være elev på BGK ArtLab, og ikke
mindst opleve deres udstilling HABITAT.
Begrebet Habitat kendetegner mødet mellem mennesket og naturen, hvor der er sat i fokus på ”natur”
og kunstneriske processer. Værkerne er skabt af
materialer, som i deres grundbestanddele alle kommer fra naturen eller er påvirket af naturens love og
regler. Udstillingen stiller spørgsmål ved, om det
overhovedet giver mening at skelne mellem, hvad
der er kunstigt og naturligt eller kultur og natur.

KL. 18:00

RUNDVISNING: ”BAG KULISSEN”
ARRANGØR: BIBLIOTEKET KULTURVÆRFTET
STED: ALLEGADE 2
Helsingør Kommunes Biblioteker udlåner årligt
omkring 450.000 materialer. Bibliotekschef Søren
Mørk Petersen giver en lille forsmag på, hvordan
en almindelig hverdag på Biblioteket Kulturværftet
forløber, når han viser rundt i nogle af de områder,
som du normalt ikke har adgang til, som besøgende.
NB: Tilmelding påkrævet.
Gratis billetter på www.billetten.dk
Vi mødes i Foyeren på Kulturværftet

KL. 17:30

KL. 18:00

RUNDVISNING PÅ DET
NYE VANDVÆRK MED EN
MUSIKOPLEVELSE

SOLDATERMAD OG
LIVEMUSIK PÅ KADETTEN

ARRANGØR: FORSYNING HELSINGØR
STED: AGNETEVEJ 2, 3070 SNEKKERSTEN
Nu har du en unik mulighed for at få en rundvisning
på vores nye vandværk i Snekkersten, som leverer
rent drikkevand til de fleste kunder i Helsingør
Kommune. Deltager du i aftenens arrangement,
får du også en musikoplevelse med live musik i
foyeren inden rundvisningen. Så kom og lyt til live
musik, og bliv samtidig klogere på hvordan vi fremtidssikrer produktionen af sundt og rent drikkevand
for dig og for de næste generationer.
NB: Tilmelding påkrævet. Tilmeld dig her
https://forsyninghelsingor.nemtilmeld.dk/

ARRANGØR: CAFÉ KADETTEN
STED: KRONBORG 10 A
Besøg Kronborg Slot og få en særlig kulturel
oplevelse med soldatermad og livemusik på
Kadetten ved Kronborg Slot.
På kulturnatten holder Kronborg Slot åbent og
Café Kadetten holder åbent mellem kl. 18.0022.00, hvor du kan nyde soldatermiddag og
livemusik på vores lille scene fra kl. 19.00.
Kigger du blot forbi, så er der også åbent i vores
gård og åbent i café Brohuset (indgang til slottet).
NB: Tilmelding påkrævet. Se menu og forudbestil
på kadetten.myshopify.com

KL. 18:00
KL. 17:30

SMAGSPRØVER PÅ GUIDET
FÆLLESLÆSNING
ARRANGØR: LÆSEFORENINGEN
STED: CAFÉ KADETTEN, KRONBORG 10A
Styr(k) din læselyst! Læseforeningen giver en
smagsprøve på Guidet Fælleslæsning. Her kan du
opleve at være del af et skønlitterært fællesskab,
som åbner nye og kendte verdener gennem litteratur. Vi har valgt korte tekster, prosa og lyrik, som
vi læser og sammen taler om. Der kræves ingen
forudsætninger, og du bestemmer selv, hvordan
du bidrager. Varighed: ca. 30 minutter

KULTURNAT I HISTORISK HAVN
ARRANGØR: FORENINGEN MARITIMT VÆRKSTED
HAL 16
STED: NY KRONBORGVEJ 14
I skibsværftets Hal 16 kan du se smukke, klassiske træfartøjer, oplyst med projektører. Hør om
bådenes historie, og arbejdet med at renovere
dem. Der er øl, vand og kaffe, og levende musik.
I Historisk Havn er mange af de flydende fartøjer
også åbne. På Fyrskib XVII ”Gedser Rev” giver
vores rundvisere en gratis tur, og der er musik og
kaffe på det oplyste, flagsmykkede skib. Verdens
måske bedst bevarede skonnert, Zar åbner også
op for publikum.

ARRANGØR: HELSINGØR BYCENTER
STED: HELSINGØR BYCENTER 1. SAL
Vil du se, hvordan man tryller en gammel t-shirt
om til et smart indkøbsnet? Så kom og vær med
når Line Hvid fra Kreativ med Ungerne kommer
og viser, hvordan du nemt kan få et cool net ud af
en gammel t-shirt. Dekorér nettet med perler og
andet, og tag nettet med dig videre på din kulturaften og når du skal ud og shoppe. Du kan medbringe en gammel t-shirt, men det er ikke et krav.
Der vil også være genbrugs-t-shirts tilgængelige.

KL. 18:00

ORGELFREMVISNING FOR
BØRN - PRØV DOMKIRKENS
STORE ORGEL
ARRANGØR: HELSINGØR DOMKIRKE
STED: HELSINGØR DOMKIRKE
Alle børn - og voksne - er velkommen på domkirkens orgelpulpitur, hvor kirkens store orgel
fremvises. Det er også muligt at prøve at spille på
orglet, hvis man tør!!!

KL. 18:00

FÆLLESSPISNING OG
INSTANT DISCO
ARRANGØR: TOLDKAMMERET
STED: HAVNEPLADSEN 1, SPISEKAMMERET
Hvor tit har du ikke siddet og tænkt, hvor filan blev
festen af… Det er fredag, og her sidder vi igen?
Toldkammeret er tilbage igen med det fuldstændigt
uregerlige ‘Dine and Dance’-program Instant disco,
hvor en oplagt DJ – efter fællesspisningen – får alle
ud på gulvet.
Aftenen er tæt orkestreret og dirigeret af den fra
Toldkammeret kendte quizmaster Henrik Milling, der
også har DRs bedste opvarmningsprogram “FONK,
det er lørdag” på sin musik-faglige samvittighed.
Vi garanterer en tidlig aften med svedige discorytmer og moves, du ikke længere troede boede i dig.
Festen starter lige efter fællesspisning og varer frem
til kl. 21.00. Så kan du nemlig også nå hjem til din
fredags-thriller eller fortsætte ud i byens natteliv.
Fællesspisning kl 18.00. Instant Disco: kl 19.00. NB:
Tilmelding påkrævet. Pris: kr 100,Tilmelding: www.kuto.dk/program/instant-disco/

KRONBORG I MØRKET
ARRANGØR: KRONBORG SLOT
STED: KRONBORG SLOT
I aften får du og familien en helt unik mulighed for
at opleve Kronborg i mørket mellem kl. 18.00-21:00.
Udforsk slottets mørke underjordiske gange på
egen hånd bevæbnet kun med en lommelygte.
Oplev de dunkle dybder og skjulte kroge gennem
en række spændende særomvisninger. Det bliver
noget helt andet, end du har oplevet før!

KL. 18:00

NAT PÅ ØRESUNDSAKVARIET
ARRANGØR: ØRESUNDSAKVARIET
STED: STRANDPROMENADEN 5
Akvariet holder aftenåbent i anledning af Kulturnatten med aktiviteter både i akvariets udstilling
samt i Vandlaboratoriet på havnen. Der vil være
formidlere til stede både i akvariet og i Vandlaboratoriet. I akvariet kan du med medbragt lommelygte prøve at finde de nataktive dyr i akvarierne
og hver time er der visning af havdyr på vandbordet bagom akvariet. Evt. en lommelygte el. smartphone. PS! Kun tyve af gangen med bagom!

KL. 18:15

RUNDVISNING OG INFORMATION
ARRANGØR: ODD FELLOW LOGERNE I HELSINGØR
STED: STRANDGADE 93 A
Har du lyst til at se den smukke bygning og sal, så kig
forbi i aften. Se og hør lidt om Odd Fellow Ordenen,
logesalen og bygningen. Og møde nogle af logens
søstre og brødre. Hvis vejret tillader det, åbner vi for
et kig over Sundet fra Udsigtstårnet øverst på Palæet.

KL. 18:30

SMAGSPRØVER PÅ GUIDET
FÆLLESLÆSNING
ARRANGØR: LÆSEFORENINGEN
STED: CAFE KADETTEN, KRONBORG 10A
Styr(k) din læselyst! Læseforeningen giver en
smagsprøve på Guidet Fælleslæsning. Her kan du
opleve at være del af et skønlitterært fællesskab,
som åbner nye og kendte verdener gennem litteratur. Vi har valgt korte tekster, prosa og lyrik, som
vi læser og sammen taler om. Der kræves ingen
forudsætninger, og du bestemmer selv, hvordan
du bidrager. Varighed: ca. 30 minutter

KULTURNAT HELSINGØR

KL. 21:00

RUNDVISNING OG INFORMATION
ARRANGØR: ODD FELLOW LOGERNE I HELSINGØR
STED: STRANDGADE 93 A
Har du lyst til at se den smukke bygning og sal, så kig
forbi i aften. Se og hør lidt om Odd Fellow Ordenen,
logesalen og bygningen. Og møde nogle af logens
søstre og brødre. Hvis vejret tillader det, åbner vi for
et kig over Sundet fra Udsigtstårnet øverst på Palæet.

KL. 18:30

QUIZ OM BØGER
ARRANGØR: BIBLIOTEKET KULTURVÆRFTET
STED: ALLEGADE 2
Hvor mange sider har bibliotekets tykkeste bog?
Hvem skrev bøgerne bag TV2’s Sommerdahl-serie? Og hvad handler bogen ’Syklubben’ om? Disse
spørgsmål og andre om Helsingør, kan du quizze
om og måske vinde en lille præmie. Quizzen
henvender sig til voksne og bestyres af bibliotekar
Anette Thede.

KL. 19:00

KL. 19:00

GREGORIANSK KORSANG
OG ORGELMUSIK
ARRANGØR: HELSINGØR DOMKIRKE
STED: HELSINGØR DOMKIRKE
En lille halv times stille gregoriansk musik i kirkerummet.

AFTENÅBENT VED CATCH
ARRANGØR: CATCH - CENTER FOR KUNST OG
TEKNOLOGI
STED: ALLÉGADE 2
Denne aften kan du opleve udstillingen DATA
DATA DATA skabt i samarbejde med Danmarks
Tekniske Museum, hvor vi undersøger, hvordan vi
kan skabe en ny bevidsthed om brug af data og
konsekvenser deraf. Udstillingen er perspektiveret
af værker af kunstneren Mirabelle Jones. Vi er tilstede i udstillingen og fortæller om tankerne bag.

KL. 19:00

RUNDVISNINGER I SCT. MARIÆ
KIRKE OG VOR FRUE KLOSTER
ARRANGØR: SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD
STED: SCT. ANNA GADE 38, 3000 HELSINGØR
Rundvisning i Sct. Mariæ Kirke og Karmeliterklostret (Vor Frue). Vor Frue Kloster og Sct. Mariæ Kirke
blev bygget i sidste halvdel af 1400-tallet, og det
middelalderlige udtryk er bevaret til i dag, både i
udseendet og stemningen. En overset perle, som
virkelig er et besøg værd.

KL. 19:00

KONCERT
ARRANGØR: HELSINGØR GOSPEL
STED: KGL. SKYDESELSKAB, STENGADE 46
Kom og syng med når Helsingørs største kor giver
2 x 40 minutters forrygende gospel koncert under
ledelse af korleder Alexandar Hjort. Repertoiret er
kendte gamle gospel-klassikere/negro spirituals,
gospelfortolkninger af pop/rock og korlederens egne
kompositioner. Tidspunkt 19.00-19.40 og 20.00- 20 40

KL. 19:30

SMAGSPRØVER PÅ GUIDET
FÆLLESLÆSNING
LÆSEFORENINGEN
STED: ARRANGØR: CAFE KADETTEN, KRONBORG 10A
Styr(k) din læselyst! Læseforeningen giver en
smagsprøve på Guidet Fælleslæsning. Her kan du
opleve at være del af et skønlitterært fællesskab,
som åbner nye og kendte verdener gennem litteratur. Vi har valgt korte tekster, prosa og lyrik, som
vi læser og sammen taler om. Der kræves ingen
forudsætninger, og du bestemmer selv, hvordan
du bidrager. Varighed: ca. 30 minutter

KL. 19:30

MUSIK: KRONBORG BRASS
ARRANGØR: ODD FELLOW LOGERNE I HELSINGØR
STED: STRANDGADE 93 A - I GÅRDEN

OPERA OG JAZZ I
SKRIVERGAARDEN
ARRANGØR: N!CHEN
STED: STENGADE 31 F
Vi er så heldige, at kunne præsentere først: Kammeroperaen, denne aften bestående af Sopran Camilla Illeborg og kapelmester Leif Greibe. Derefter
spiller Joel Illerhager, svensk/dansk kontrabassist
og komponist, i trio med Lubos Soukup(sax) og
Christian Pabs(klaver).

KL. 20:30

AFTENMUSIK
ARRANGØR: SCT. MARIÆ KIRKE
STED: SCT. ANNA GADE 38
En halv times koncert i kirken med sopranen Hanna Kappelin og organist Søren Gleerup Hansen.

ANDAGT
ARRANGØR: HELSINGØR DOMKIRKE
STED: HELSINGØR DOMKIRKE
Kort andagt med kirkens præster og kor.

LIVE MUSIK I DEN HISTORISKE
RENÆSSANCEKÆLDER
ARRANGØR: TINA STANDHART
STED: HOLGER DANSKE BAR, STENGADE 68
På kulturnatten er der rig mulighed for at opleve
stemningen med livemusik skabt af dygtige
musikere. Kl. 21.00 Traditionen tro, går Christina Lion
på scenen på Kulturnatten. Christina Lion, singer-songwriter fra Helsingør, skriver melankolske popsange om ulykkelig kærlighed og laver cover-numre
af alle de kendte, såsom Gasolin, Tina Dickow, Adele
og Nina Simone. Åbent kl. 20.30-05.00. Musikken
spiller fra kl. 21.00. Aldersgrænse min. 18 år.

KL. 22:30

LIVE MUSIK I DEN HISTORISKE
RENÆSSANCEKÆLDER
ARRANGØR: TINA STANDHART
STED: HOLGER DANSKE BAR, STENGADE 68
På kulturnatten er der rig mulighed for at opleve
stemningen med livemusik skabt af dygtige
musikere. Kl. 22.30 Går Jeppe og Henrik på scenen.
De er en lokal guitarduo med smag for det, der ikke
er helt oplagt at spille på akustik guitar. Derfor er
det et uforudsigeligt katalog, de har fået stablet på
benene med sange af bl.a. Stevie Wonder, Metallica,
Queens of the Stone Age, Abba, Beatles, Depeche
Mode m.m. Åbent kl. 20.30-05.00. Musikken spiller fra
kl. 21.00. Aldersgrænse min. 18 år.

Kronborg Brass besøger Odd Fellow logerne i
Helsingør. Besøg vor gamle hyggelige gård, hvor
musikken klinger mellem de historiske mure.
Afslut med kaffe og kage eller lidt koldt at drikke.
Gratis adgang

KL. 20:00

LITTERÆR KONCERT MED
T.S. HØEG OG P.O. JØRGENS
ARRANGØR: BIBLIOTEKET KULTURVÆRFTET
STED: ALLEGADE 2

KL. 19:00

KØKKENFORTÆLLINGER
I SVINGELPORT

KL. 20:00

Helsingørs Køkkenfortællere giver smagsprøver
på den levende fortælling - fra egne oplevelser og
fri fantasi til gamle historier i ny forklædning. Køkkenfortællinger starter hver hele time fra kl 19.00
og sidste tur er kl 22.00. Varighed 30 minutter. Pris
30 kr/person inkl. lidt at drikke.

KL. 20:00

KL. 21:00

Bibliotekets Kulturnat afsluttes med bravur af de
to garvede outertainerer Høeg og Jørgens. T.S.
Høeg har spritnye digte i hatten og P.O. Jørgens
tager et udvalg af eksotiske slagtøjsinstrumenter
med til denne særlige begivenhed.

ARRANGØR: ROLLING STORIES DK
STED: SVINGELPORT 9, 1.SAL

KL. 21:00

GREGORIANSK SANG
OG ORGELMUSIK
ARRANGØR: HELSINGØR DOMKIRKE
STED: HELSINGØR DOMKIRKE
En lille halv times stille gregoriansk musik i
kirkerummet

KL. 21:30

KULTURNAT HELSINGØR AFSLUTNING: FESTFYRVÆRKERI
STED: KULTURHAVNEN HELSINGØR
Vi slutter årets Kulturnat af med et festligt fyrværkeri show over Helsingørs Kulturhavn, sammen med
DPA-Fireworks, der skaber noget af Danmarks flotteste festfyrværkeri. Varighed: ca. 15 min.

VI SES TIL
KULTURNAT
2021

