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Søndre 
HavnedaG
lør. 20. auG. Kl. 14-24

 Åbent Hus pÅ søndre Havn     ▪    RundvisningeR  
Mød Køge Kyst på Havnepladsen   ▪   Kan du styRe JaMes Bonds speedBåd? 

nynas - taKing oil fuRtHeR   ▪   Køge MuseuM - ny udstilling i gule Hal  
 dyK ned i vinteRBadeRnes KaR Med isteRningeR    

sport pÅ stranden     ▪    gå på line på stRanden
  BeacH volley   ▪   pRøv at seJle KaJaK  og Ro 1000 M   ▪   stRandKaRate

KlatReinstRuKtion ved tappeRiet    ▪      en daG i tidsrummet  
BøRnepRogRaM     ▪     design fReMtidens By på 3 Min.
Grillet vildsvin    ▪   KonceRt Med diva KoRet

den flyvende folKefugl    ▪    Jens Hansens folKeuniveRsitet    
valKyRiens HeMMelige dRiK     ▪    et bevæGende borGermøde   

Køge på MuRen - filM fRa Køge/electRoMusic  
        20.37 indvielse af trÅdens lys   ▪   aftenKoR  v. valKyRien          

efteRfest på tappeRiet Med loKale dJ’s

Se det fulde program på www.koegekyst.dk
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      en dag i 
TidSrummeT
Tidsmaskinen – for en dag er Tidsrum-
met et udendørs kulturhus. Der er 
muligheder for udfoldelse og oplevelser 
for køgensere i alle aldre. Caféen byder 
på kaffe og kage.
 
14.00-18.00 atelier inter-
meZZo
Åbent værksted og udstilling af malerier. 
IntermeZZo: Rikke Feld, Jette Ander-
sen, Ulla Cold, Bjarne Hansen, Anita 
Karlsen og Henning Carlsen.

14.00-18.00 Den flyvende 
folkefugl
Et 3 meter højt træskelet skal klædes 
på. Vi arbejder med gennemsigtige ma-
terialer, træ, pap og finurligheder. Vær 
med til at bygge fuglen. KØS Havnen.

14.00-18.00 Skattejagt på 
Tråden
Grib en folder, følg sporet på Tråden og 
svar på spørgsmål. De heldige kan vin-
de et gavekort på 500 kr. + 2. præmier. 
Køgearkiverne.

14.00-16.00 design frem-
tidens by på 3 minutter
3 steder i Tidsrummet har du mulighed 
for at fordybe dig i din egen byplanlæg-
ning. Containeren er fyldt med lyde og 
billeder, der stiller spørgsmål til havnens 
fortid og fremtid. Kristofer Krarup.

16.00-17.00 Fortællinger fra 
Søndre Havn
Kom, lyt og vær med til at fremkalde 
gamle dage fra hverdagen på Søndre 
Havn. Køgearkiverne

17.00-18.00 Jens Hansens 
Folkeuniversitet – Den san-
selige by
Mød dem der har lavet lyset, kunst-
neren, der har bearbejdet stelerne, og 
dem der har lavet bænkene på Tråden. 
Forpremiere på Jens Hansens Folke-
universitet.

21.30-22.30 Køge på muren
Elektronisk lazy-lounge med open air 
bio. Film fra det gamle Køge på den 
store mur i Tidsrummet – en filmisk 
rej-se gennem Køges historie: Køge 
Værft, strandrensninger, morgenvasken, 
byjubilæet i 1938, karneval mv. Ledsa-
get af elektronisk musik. SNR Crew og 
film ved Køgearkiverne.

Søndre 
Havnedag
20. august 14.00–24.00
Er en festlig lørdag på Søndre 
Havn, hvor foreninger, virksom-
heder, sportsfolk, kunstnere, 
børn, unge og ældre samt krea-
tive sjæle viser, hvad de laver 
i hverdagen, og hvad der er af 
muligheder på Søndre Havn. 
Søndre Havnedag er en dag med 
musik, debat, grill, sjove aktivi-
teter, sport på stranden, film, 
udstilling, et bevægende bor-
germøde og meget andet. Alle er 
velkomne – børn, unge og ældre. 

      rundviSninger
14.00 Følg Tråden og hør 
fortællingerne om Søndre 
Havn
På opdagelse langs Tråden; fra folkeliv 
og fællesskab til korn, kul og badehuse. 
En vandring ved Lars Kjær fra Køge 
Arkiverne. Turen starter ved stelen på 
Torvet kl. 14.00 og ender ved Udsigten. 

15.00 Søndre Havn set 
gennem blå og grønne briller
Miljø- og naturvejleder Henrik Lerdorf 
fra Det Grønne Hus følger Tråden og 
fortæller om Søndre Havn. Start 
kl. 15.00 ved stelen på Torvet og ender 
ved Udsigten.  

Turene varer 1 – 1,5 time.

      ET BEvægEndE
BorgErmødE
19.30 oplev, se, hør og mærk 
den nye by på Søndre Havn
Et Bevægende Borgermøde som en
iscenesat vandring på Søndre Havn. 
Her vil fortiden og fremtiden mødes i 
optrin, der giver stof til eftertanke om: 
Begyndelsen - Vandkulturen - Byen 
der kommer - Livet før Byen - Bære-
dygtighed. Rejsen følger Tråden fra Ud-
sigten til havnen. Vi starter ved Udsigten 
med det første optrin. Der vil også være 
et indlæg på 3 minutter fra Køge Kyst 
og med mulighed for et indfald fra én 
borger - først til mølle. Videre til næste 
akt for fuld musik. Iscenesættelse ved 
Kristofer Krarup.

      20.37 Trådens lys 
- indvielse
Kl. 20.37 får Køge nogle fantastiske 
poetiske lyssætninger: Indsejlingen, 
Originalen, Broen, Vandspejlet, Mystik-
ken, Havnens Puls m.v. Lyset føjer nye 
stemninger, markeringer og oplevelser 
til Køge, og de følger Trådens forløb fra 
Torvet til Havet. Værkerne er udført af 
Catja Thystrup fra Illumenarts og Mads 
Jacobi fra Lyskastellet. Når solen går 
ned, træder lyset frem. Kajakklubberne 
og Roklubben sejler gennem havnen 
med lys på.

Bestyrelsesformand for Køge Kyst Nue 
Møller indvier Trådens Lys.

20.47 Lysvandring
Catja Tystrup følger os på vej på Tråden 
og fortæller om værkerne.

       21.25 Efter lyset 
- før solen. Lysvandringen afsluttes på 
Udsigten med aftenkor og fællessang 
ved Valkyrien, der også byder på en 
drik, brygget efter deres egen hem-
melige opskrift.

Arr.: Køge Kyst i samarbejde med Kristofer 
Krarup, kajakklubberne og Køge Roklub, 
Illumenarts og Lyskastellet. 

     SPorT PÅ 
STranden 
En sjov eftermiddag på stranden. 
Beachvolley, gang på line, havkajak, 
vandtrampolin, strandkricket, kajakpolo 
og meget andet. Du kan prøve det hele 
fra kl. 14.00 til 18.00. 

Kajakpolo - har du lyst lidt action? 
Prøv at spille kajakpolo. Køge Kano og 
Kajakklub har bane og kajakker klar. 
Husk badetøj eller tørt skiftetøj (det er 
en vandsport).

Strandkarate - Prøv nogle greb og 
øvelser. Køge Karate Klub har instruk-
tører på stranden kl. 16.00-18.00.

Havkajak - Prøv den sjove sport, 
ro en havkajak, men pas på - det 
er vanedannende. En instruktør fra 
Bjæverskov Kajakklub sørger for en tryg 
og god oplevelse. Tag tørt tøj med for 
en sikkerheds skyld. Kl. 15.00-17.00.

Strandkricket - Prøv at spille 
kricket.  Kl. 15.00-17.00 udfordrer Køge 
Kricket Klub køgenserne. 

Beachvolley - Prøv at spille beach-
volley. Der er opvisningskamp kl.15.00-
16.00. Volley Team Køge  Der er 
etableret bane, som alle er velkomne til 
at bruge både før og efter 20. august.

Slackline - Prøv at gå på line. Bjæ-
verskov Kajakklub har spændt linerne ud. 

Vandtrampolin 
Køge Svømmeland.

Arr.: Bjæverskov Kajakklub, Køge Svømme-
land, Køge Kricket Klub, Køge Kano og Kajak- 
klub, Køge Karate Klub, Volley Team Køge, 
Køge Kommunes kulturafdeling.

      TaPPerieT
16.00-18.00 Se Køge oppefra? 
Det kan du komme til, når du har be-
steget Tapperiets klatretårn. Instruktører 
står klar med udstyr, vejledning og en 
hjælpende hånd. Tapperiets café holder 
åben for hygge i caféen hele dagen. 

22.30 efterfest på Tapperiet
Med lokale DJs. 

Arr.: Tapperiet.

ÅbenT HuS PÅ 
Søndre Havn
14.00-18.00 Mød aktørerne på Søndre 
Havn i deres fantastiske og overrasken-
de verdener. Drop ind og få en snak.

      valkyrien
Prøv et iskoldt bad kl. 15.00 – 17.00, 
hør fortællinger om vinterbadernes 
mange traditioner og se klubbens facili-
teter kl. 14.00 – 17.30. 

      Køge Kano og Kajakklub
Se hvordan vi bor, og prøv en tur i kajak 
under kyndig vejledning. Som uddan-
net kajakroer er der adgang til mere 
end 7000 km danske kyster.

      Køge Roklub
Har du prøvet at ro 1000 m? Vi stiller 
vores romaskiner op ved vores bro, så 
du kan prøve at ro. Du kan se vores 
flotte både og høre om mulighederne for 
at lære at ro. Hvis vejret arter sig, læg-
ger vi bådene i vandet.

       Kunstnergruppen 
intermeZZo 
Fortæller og viser deres kunst inde og 
ude.

      Nynas - Taking oil further
Vi kører på det hver dag. Nynas viser 
bitumenanlægget set inde fra.  Nynas er 
et anderledes olieselskab, der ikke kun 
sælger olie, men bruger den til at skabe 
bæredygtig værdi med nye produkter i 
en omskiftelig verden. Få indblik i virk-
somheden og se en udstilling. Du kan 
også deltage i en konkurrence. 

      14.00-17.00 Kan du styre 
James Bonds speedbåd?
Du kan vælge mellem flere skibe som 
klubbens medlemmer selv har bygget: 
en trawler, et hvalfangerskib, en coaster, 
et fiskerikontrolskib eller James Bonds 
første speedbåd fra 1962 i mahogni. 
Skibene er fra 70 til 131 cm.Sted: Bas-
sinet ved Køge Roklub. Arr. Vallensbæk 
Modelskibs Klub ved Ole Erlandsen. 

      16.00-18.00 Mød Køge 
Kyst på havnepladsen
Køge Kyst har en bod på havnen, hvor 
du kan høre om Køge Kysts forslag til 
den udviklingsplan, som netop er offent-
liggjort til debat.

      nYd udSigTen
Korsang, fortællinger og vildsvin. 

16.00-16.30 Gratis koncert  
Køges kønneste kvindekor - Diva Koret 
dirigeret af den kendte køgenser Nikolaj 
Skaaning. De underholder med popu-
lære sange, hvor alle, der har lyst til af 
røre stemmerne, er velkommen til at 
synge med.

17.15-18.00 Drabelige 
fortællinger
Fortællinger fra Søndre Havn om gæve 
søfolk og seje arbejdere v/ Niels Peter 
Nielsen.

18.00-19.20 Vildsvin
Hele dagen har vildsvinene roteret på 
grillen, mens der har været sport på 
stranden og vandet. Alle er velkomne 
til at få en bid og smage på vildsvinene 
- så langt som de rækker – og nyde 
måltidet på stranden.

Arr.: Valkyrien, Køgespejderne og Køge Kyst

      guLe HaL
Modeller og skatere – Fortid og fremtid.

14.00-18.00 Køge Museum åb-
ner en ny udstilling i Gule Hal 

14.00-18.00 Køge maritime 
Aktivitetscenter bygger store 
modelskibe
Kom og hør dem fortælle, og se deres 
nye sted i Gule Hal; udstillingen med 
montrer, film og plancher og værkstedet.

14.00-18.00 Køge maritime 
Aktivitetscenter inviterer 
børn til at bygge modelskibe

14.00-16.00 Skateboardunder-
visning for alle
Prøv et skateboard og få tips og tricks 
med på vejen af instruktører. 

16.00-18.00 Hallen er åben for 
fri skating for alle 
Ved Tapperiet.

Arr. Køge Museum, Køge Maritime Aktivitets-
center samt skatehallen i Gule Hal.

      KunSTvandring 

14.30 Kunst på Trådens 
steler 
Billedkunstner Cai Ulrich von Platen har 
bearbejdet 18 steler, der står på Tråden 
mellem Torvet og molen. Kunstneren 
har indfanget stemninger og elementer 
fra netop det sted, hvor stelen står. Tag 
med på en vandring med kunstneren, 
der fortæller om sine værker. Starter kl. 
14.30 ved KØS, Nørregade 29.

      eT bevægende 
borgermøde
19.30 Oplev, se, hør og mærk 
den nye by på Søndre Havn
Et Bevægende Borgermøde som en
iscenesat vandring på Søndre Havn. 
Her vil fortiden og fremtiden mødes i 
optrin, der giver stof til eftertanke om: 
Begyndelsen - Vandkulturen - Byen 
der kommer - Livet før Byen - Bære-
dygtighed. Rejsen følger Tråden fra Ud-
sigten til havnen. Vi starter ved Udsigten 
med det første optrin. Der vil også være 
et indlæg på 3 minutter fra Køge Kyst 
og med mulighed for et indfald fra én 
borger - først til mølle. Videre til næste 
akt for fuld musik. Iscenesættelse ved 
Kristofer Krarup.

      20.37 Trådens lys 
- indvielse
Kl. 20.37 får Køge nogle fantastiske 
poetiske lyssætninger: Indsejlingen, 
Originalen, Broen, Vandspejlet, Mystik-
ken, Havnens Puls m.v. Lyset føjer nye 
stemninger, markeringer og oplevelser 
til Køge, og de følger Trådens forløb fra 
Torvet til Havet. Værkerne er udført af 
Catja Thystrup fra Illumenarts og Mads 
Jacobi fra Lyskastellet. Når solen går 
ned, træder lyset frem. Kajakklubberne 
og Roklubben sejler gennem havnen 
med lys på.

Bestyrelsesformand for Køge Kyst Nue 
Møller indvier Trådens Lys.

20.47 Lysvandring
Catja Tystrup følger os på vej på Tråden 
og fortæller om værkerne.

       21.25 efter lyset 
- før solen. Lysvandringen afsluttes på 
Udsigten med aftenkor og fællessang 
ved Valkyrien, der også byder på en 
drik, brygget efter deres egen hem-
melige opskrift.

Arr.: Køge Kyst i samarbejde med Kristofer 
Krarup, kajakklubberne og Køge Roklub, 
Illumenarts og Lyskastellet. 
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