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TORSDAG

10.00-17.00: Kronborg slot, 
Christian d. 4’s store even-
tyr - historiejagt for hele 
familien

11.00-17.00: M/S Museet for 
Søfart

10.00-17.00: Fabriksvej 25, 
Danmarks Tekniske Muse-
um. 11.00 og 15.00: Minito-
get kører

10.00-17.00: Strandprome-
naden 3, Øresundsakvariet. 
11.15: Strandkrabbefangst 
ved havnen, 12.25, 14.25 
og 16.25: Vi undersøger 
Vandlaboratoriet og fodrer 
dyrene i13.15: Fiskeri efter 
strandens dyr med rejehove

10.30-15.00: Flynderupgård, 
Barn på landet som i gamle 
dage

11.00-15.00: Værftet,  Den 

Røde Plads, FUSK - arbejd 
med metal og metalværktøj 
i det udendørs værksted

12.00-17.00: Toldkammergår-
den, Hyg og Byg

12.00: Sthens kirke, Middags-
koncert. I dag med Cathrine 
Penderup, klaver

13.00-15.00: Danmarks Tek-
niske Museum, Cykelen-
tusiaster besøger museet. 
Prøv en liggecykel eller en 
kabinecykel

19.15: Toldkammergården, 
Torsdagsjazz med Ginne 
Marker og Marianne van 
Thoornbourg og bandet Me-
lankolokerne

FREDAG

 10.00-17.00: Kronborg slot, 
Christian d. 4’s store even-
tyr - historiejagt for hele 
familien

11.00-17.00: M/S Museet for 

Søfart
10.00-17.00: Fabriksvej 25, 

Danmarks Tekniske Muse-
um. 11.00 og 15.00: Minito-
get kører

10.00-17.00: Strandprome-
naden 3, Øresundsakvariet. 
11.15: Strandkrabbefangst 
ved havnen, 12.25, 14.25 
og 16.25: Vi undersøger 
Vandlaboratoriet og fodrer 
dyrene i13.15: Fiskeri efter 
strandens dyr med rejehove

11.00-15.00: Værftet,  Den 
Røde Plads, FUSK - arbejd 
med metal og metalværktøj 
i det udendørs værksted

11.30-17.00: M/S Havn, Kultur-
havnen, Sommersjov

12.00: Sthens kirke, middags-
koncert. I dag med  Char-
lotte Andersson, sopran, og 
Allan Sjølin, guitar

ulie MeeRa Albertsen, so-
pran, og Karen Kruska, 
orgel

12.00-17.00: Toldkammergår-
den, Hyg og Byg

16.00-18.30: Naturlegepladsen, 
Gl. Hellebækvej, Mødested 
for Sanketuren »Smag på 
årstiden«. Billetsalg: kuto.
dk

BIOGRAFER

CINEMA CENTER

Torsdag:

12.30, 13.30, 14.30 og 16.30: Mi-
nions - historien om Gru

12.45 og 15.15: Lille Allan - den 
menneskelige antenne

13.00 og 15.15: Bad Guys
13.00: Lightyear 
15.30: Verdens værste men-

neske
15.45, 17.40 og 20.15: Resten af 

livet

17.30 og 20.00: Elvis
18.00 og 20.45: Top Gun : Ma-

verick
18.00 og 21.00: Last Seen Alive
18.30 og 20.45: Thor: Love and 

Thunder

Fredag: 

12.30, 13.30, 14.15 og 16.15: Mi-
nions - historien om Gru

13.00 og 15.40: Lille Allan - den 
menneskelige antenne

13.30: Lightyear 
14.15: Bad Guys
15.30: Verdens værste men-

neske
15.30: Resten af livet
16.30, 19.00 og 21.00: Thor: 

Love and Thunder
17.45 og 21.00: Elvis
18.15 og 21.25: Top Gun : Ma-

verick
18.00 og 21.00: Jurassic World - 

Dominion 
18.30 og 20.45: Last Seen Alive

GADETEATER: Tre 
forestillinger i rap 
på mandag i Horn-
bæk.

HORNBÆK: På mandag kom-
mer PASSAGE festival til 
Hornbæk.  Gadeteaterfesti-
valen kan nemlig opleves i 
hele Helsingør Kommune, 
og i Hornbæk bliver det med 
tre gratis gadeteater fore-
stillinger for hele familien. 

Gaderne i Hornbæk fyldes 
med italiensk familieakro-
batik, britiske opdagelses-

rejsende og et energisk og 
legende cirkusshow.

Mandag klokken 14.15 
kan man på p-pladsen foran 
Hornbæk Bibliotek opleve 
Italiensk familieakrobatik 
for fuld udblæsning, når La 
Famiglia Mirabelle  jongle-
rer, mimer og laver akroba-
tik, dans og teater på både ét 
hjulede cykler og ladcykler i 
en stor, underholdende pæ-
revælling.

Samme dag klokken 15 er 
det på Hornbæk Torv, man 
kan opleve Very Lost af 
franske Les Etablissements 

Lafaille. Her kan man tage 
med på en farlig ekspedition 
for to meget, meget fortabte 
opdagelsesrejsende. 

Utallige farer truer dem 
for hvert skridt de tager på 
deres rejse ind i hjertet af 
Hornbæk. De opdagelsesrej-
sende er hverken det rigtige 
sted eller på det rigtige tids-
punkt, så publikum skal for-

berede sig på at blive meget 
fortabt.

Den tredje forestilling er 
klokken 16 på P-pladsen ved 
Hornbæk Bibliotek, hvor 
man kan opleve et energisk 
og legende cirkusshow med 
tre artister, en vippe og en 
mængde bordtennisbolde. 

I denne forestilling er fejl 
tilladt, for cirkus drejer sig, 

ligesom livet, om at tage ri-
sici. Så de tre artister fra 
den belgiske teatertrup Tri-
potes la Compagnie ekspe-
rimenterer, fejler og starter 
helt forfra igen og igen, med 
nervepirrende akrobatik og 
masser af kreativitet.

Familieakrobatik og cirkusshow

Encore un foie er uperfekt cirkus.  Foto: Tom Leentjes

Very Lost- forestillingen kommer til Hornbæk.  Foto: Jef Rabillon 

TID OG STED

PASSAGE: Forestil-
lingen Dance of the 
Fisherman går på 
jagt efter fiskeriets 
ufortalte historier.

ESPERGÆRDE: En forestil-
ling skabt specielt til Esper-
gærde Havn, det kan man 
opleve torsdag den 28., fre-
dag den 29. og lørdag den 30. 
juli alle dage mellem klok-
ken klokken 20.30 og 21.40

Dance of the Fisherman 
er et samarbejde mellem 
teaterinstruktør Caroline 
McSweeney og koreograf 
Taneli Törmä: en billed-

mættet aften vandretur, 
hvor du bliver trukket ind i 

fiskerens meditative verden. 
- Med solnedgangen og en 

stemningsfyldt lydscore 
som kulisse, med tæerne i 

vandet og fingrene optaget 
af at ordne nettet, vil vi sam-
men lytte til historier om lo-
kale fiskere, deres fangster 
og deres liv.  Forestillingen 
slutter med, at vi sammen 
deler et let måltid – og det er 
selvfølgelig fisk, forklarer 
teaterkompagniet. Dance 
of the Fischerman er skabt 
direkte til PASSAGE FESTI-
VAL og er støttet af Nordisk 
Kulturfond, Statens Kunst-
fond, Arts Promotion Cen-
tre Finland, Nordic Baltic 
Mobility program.

Danseteater på Espergærde Havn
Dance of the Fisherman er skabt 
til og foregår på Espergærde 
Havn. Foto: Jacob Stage

HELSINGØR: Klokken 17.29 
bemærkede Nordsjællands 
Politi en bil, der kørte usik-
kert, efter den var kørt af 
færgen i Helsingør, oplyser 
Nordsjællands Politi.

Føreren, en 54-årig mand 
fra Charlottenlund, blev 
derfor kontrolleret, og han 
fik alkometeret til at blæse 
op over det tilladte, hvor-
for han blev sigtet for spi-
rituskørsel og taget med til 
udtagning af en blodprøve, 
der skal fastslå den eventu-
elle grad af påvirkning. Der-
udover vise det sig, at han 
ikke besad retten til at køre 
bil, hvorfor han også blev 
sigtet for at sidde bag rattet 
alligevel.

Kørte fuld ud  
fra færgen 

HELSINGØR: Nordsjællands 
Politi sejlede i løbet af tirs-
dagen imellem Helsingør 
og Tuborg Havn, hvor alle 
strande ved Øresund og alle 
havne i politikredsens øst-
kyst blev besøgt. Derudover 
blev 27 sejlende på vandet 
kontrolleret, heraf 14 lar-
mende og støjende vands-
cootere, hvilket resulterede 
i en enkelt sag for manglen-
de brug af redningsvest, op-
lyser Nordsjællands Politi.

Bøde til fører  
af vandscooter

Villa på Toftevej 16, Esper-
gærde, solgt for 3.500.000 kr. 
d. 14-06-2022

Villa på Tibberup Væn-
ge 1, Espergærde, solgt for 
10.800.000 kr. d. 24-03-2022

 Kilde: Boliga.dk

Nye naboer


