
 

BESØGER NYKØBING MORS 
19. august – 27. august 2016 

Life-boats opholder sig i Nykøbing samtidig med at Kulturmødet på Mors afvikles. Der er tale om et meget 

stort kulturprogram med mange involverede, derfor vil Life-boats også være placeret i den inderste del af 

havnen sammen med præsentationsskibe for andre arrangementer. I forbindelse med opholdet håber vi at 

få Kulturministeren på besøg omkring bådene. 

 

19. august  / Ankomst Nykøbing 

18.30 Forventet ankomst af Life-boats. 
Det er aftalt med Nykøbing at bådene først sejler ind i havnen kl. 18.30. Ved 
tidligere ankomst venter man med indsejling. Der ønskes annonceret med 
ankomsten og arrangeret velkomstarrangement. 

18.30 – 19.00 Tale ved Morsø kommunes borgmester 
19.00 – ca. 21 Åben båd 

 

 

Lørdag den 20. august – tirsdag den 24. august 

12.00 – 17.00 Åben båd 
 

 

Onsdag den 24 august 

12.00 – 17.00 Åben båd 
16.00 – 17.30 Limfjordsteatrets fortællerkreds ombord på alle tre både 
17.30 -18.30 Sydmors Harmonika Laug – muligvis ombord på bådene alternativt ved bådene 

 

 

 

KULTURMØDET 2016 NYKØBING MORS STARTER 

Torsdag den 25 august 

Rebecca Matthews, administrerende direktør for Aarhus 2017 Europæisk kulturhovedstad er tilstede ved bådene. Vi 

håber også på besøg af kulturministeren 

Tidspunkt Opgaver 
14.00 – 20.00 Åben båd 
16.00 Simon dekorerer den 19. galionsfigur 
18.00 – 19.00 To korte og en lang (musik ved bådene) 

 
 

18.45 – 20.15 KULTURMØDET: Marit Benthe Norheim deltager i paneldebatten; Hvad med kunstneren? – 

Er kunst blot kunst –og kunstneren blot kunstner? 



Fredag den 26. august 

10.00 – 20.00 Åben båd (alle folkeskoler i området har fri til at besøge bl.a. Life-boats fra 
formiddagen) 

13.30 Oplæsning på Længsel.  
Forfatterskolen i Holstebro holder skriveworkshop for kreative unge på Morsø 
Folkeblad (mødelokalerne) kl. 9-12.  
Underviser er forfatterdebutant og underviser Mathias Bruun fra Dansk 
Talentakademis forfatterlinie. 
Produktet læses højt på Life-boats fra kl. 13.30 

18.00 – 19.00 Willy Pedersens trio 
 

16.30 – 18.00 KULTURMØDET: Marit Benthe Norheim deltager i paneldebatten; Ind i kunsten- På væggen 

og i rummet 

 

Lørdag den 27 august 

10.00 – 14.00 Åben båd 
11.00 – 12.00 To korte og en lang (musik) 

 
 
 

Der kan forekomme ændringer i programmet, på grund af vejret og andre uforudsete faktorer 

 


