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Gå i

FAR TIL FIRES
FODSPOR Efterårsferie
PROGRAM – UGE 42

på Sydfyn

Lørdag d. 13.10
Hele dagen:

Aktiviteter på jagt- og trofæmuseet med naturvejleder Claus Olesen på Valdemars Slot.
Valdemars Slot, entré: børn 45 kr., voksne 85 kr.

Kl. 11.00

Naturama er et naturteater! Her kan du komme helt tæt på dyr ”til søs”. I kan f.eks. gå iblandt
hundredvis af fugle, du kan dykke ned i det blå univers og meget mere.
”Rundvisning i børnehøjde” Naturguiden fortæller om de dyr, som er aktive om natten. Hvordan ser
de i mørke? Hvad laver de om natten? Naturama, entré: børn (0-17 år) gratis, voksne 100 kr.

Kl. 14.00

Med Øhavsmuseets geocaches får du mulighed for at komme rundt til nogle af de steder hvor både
denne og de sidste to film blev optaget. Du skal bruge en smartphone eller en gps, og så er jagten i
gang. Vær med i en spændende jagt for hele familien! Se mere på www.ohavsmuseet.dk eller deltag
i introduktionsseancen på Valdemars Slot. Valdemars Slot, gratis deltagelse.

Kl. 16.45 (ca.)

Mød Lille Per og familien fra ”Far til fire - til søs” i Scala Biograf. For spilletider alle dage for
”Far til fire – til søs” i Scala Biograf, se www.scala-svendborg.dk

Søndag d. 14.10
Hele dagen:
Filmturist fra
Film Fyn:

Aktiviteter på jagt- og trofæmuseet med naturvejleder Claus Olesen på Valdemars Slot.
Valdemars Slot, entré: børn 45 kr., voksne 85 kr.
Gå i Far til fires fodspor og besøg de forskellige sets i området ved hjælp af geocaching – læs mere
på www.ohavsmuseet.dk . Gratis deltagelse.

Kl. 10.00-12.00

Få en autograf af Lille Per og resten af familien fra ”Far til fire - til søs” i Maritimt Center på
havnen i Svendborg. Ved Maritimt Center, Svendborg.

Kl. 10.00-14.00

Gå ombord på det smukke sejlskib ”Viking”, som var rivalskibet i ”Far til Fire - til søs”, og oplev den
særlige stemning på det mere end 100 år gamle skib.
Af Svendborg Museum i Svendborg havn, deltagelse gratis.

Kl. 10.00-15.00

Prøv en optimistjolle i træskibshavnen. Der er følgebåd, så selv de mindste kan være med. Lær at lave
sømandsknob og knuder, der holder og kom ud at sejle med Niels Juels Søspejder i deres Svendborg
Junior – sejlbåd, Ved Maritimt Center, Svendborg.

Kl. 10.00-15.00

Oplev kulissen fra filmen og kravl til tops i riggen på Lille Pers skib, Valborg, imens det onde skib fra
filmen, Medusa, også ligger ved kajen. På skonnerten Fylla er der åbent skib, hvor Pirat Kaptajnen
Søren fortæller vilde beretninger fra de syv have, imens skonnerten Meta sejler gratis ture hver time.
Ved Maritimt Center, Svendborg.
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Kl. 12.15

Pirathistorier på Fylla, med piratkaptajnen Søren Bramsted. Ved Maritimt Center, Svendborg.
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Kl. 13.15

Pirathistorier på Fylla, med piratkaptajnen Søren Bramsted. Ved Maritimt Center, Svendborg.

For mere information:
www.scala-svendborg.dk
www.maritimtcenter.dk
www.ohavsmuseet.dk
www.svendborgmuseum.dk
www.valdemarsslot.dk
www.naturama.dk
For aktiviteter i resten af uge 42
besøg www.visitsydfyn.dk

Vi investerer i din fremtid
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Gå i

FAR TIL FIRES
FODSPOR Efterårsferie
PROGRAM – UGE 42

på Sydfyn

Mandag d. 15.10
Hele dagen:

Aktiviteter på jagt- og trofæmuseet med naturvejleder Claus Olesen på Valdemars Slot.
Valdemars Slot, entré: børn 45 kr., voksne 85 kr.

Kl. 11.00

Naturguiden fortæller om de dyr, som er aktive om natten. Hvordan ser de i mørke?
Hvad laver de om natten? Naturama, entré: børn (0-17 år) gratis, voksne 100 kr.

Kl. 12.00

”Børneaktivitet: Sans med øjnene” Hvordan bruger dyr deres øjne? Hvordan fungerer et øje?
Kom og vær med, når vi undersøger et griseøje og tager linsen ud. Aktiviteten er for børn fra 8 år.
Naturama, pris: 25 kr. pr. barn. Entré; børn (0-17 år) gratis, voksne 100 kr.

Kl. 14.00

Med Øhavsmuseets geocaches får du mulighed for at komme rundt til nogle af de steder hvor både
denne og de sidste to film blev optaget. Du skal bruge en smartphone eller en gps, og så er jagten i
gang. Vær med i en spændende jagt for hele familien! Se mere på www.ohavsmuseet.dk eller deltag
i introduktionsseancen på Valdemars Slot. Valdemars Slot, gratis deltagelse

Tirsdag d. 16.10
Hele dagen:

Aktiviteter på jagt- og trofæmuseet med naturvejleder Claus Olesen på Valdemars Slot.
Valdemars Slot, entré: børn 45 kr., voksne 85 kr.
Gå i Far til fires fodspor og besøg de forskellige sets i området ved hjælp af geocaching – læs mere på
www.ohavsmuseet.dk. Deltagelse gratis.
For spilletider alle dage for ”Far til fire – til søs” i Scala Biograf, se www.scala-svendborg.dk.

Kl. 10.00-16.00

”Jagten på Fattiggårdens Skræk” Følg sporene og afslør den grumme forbrydelse.
Ved Forsorgsmuseet, entré: børn gratis, voksne 40 kr.

Kl. 11.00

”Fattiggården går til filmen” Følg med på en rundvisning og se, hvor scener fra ”Far til Fire – til søs”
og ”Marie Krøyer” blev filmet. Ved Forsorgsmuseet, entré: børn (0-17 år) gratis, voksne 40 kr.

Kl. 13.00

”Fattiggården går til filmen” Følg med på en rundvisning og se, hvor scener fra ”Far til Fire – til søs”
og ”Marie Krøyer” blev filmet. Ved Forsorgsmuseet, entré: børn (0-17 år) gratis, voksne 40 kr.

Kl. 14.00

Børnekoncert med Morten Musik på Valdemars Slot. Børn 45 kr., voksne 85 kr.

Kl. 14.00

”Kom under huden på en husmår” Vær med når vi dissekerer og kigger på husmårens forskellige
organer. Hvad har den spist? Sjov og lærerig aktivitet for hele familien.
Naturama, entré: børn (0-17 år) gratis, voksne 100 kr.

Kl. 19.00-21.00

Gå på skattejagt i Naturamas ”Nat på museet” hvor lommelygten finder vej i mørket og du finder
frem til den gemte skat. Naturama, entré: børn (0-17 år) gratis, voksne 100 kr.

Filmturist fra
Film Fyn:

CMYK kode: C= 100% M= 34% Y=0% K=2%
Pantone farve: 3005

For mere information:
www.scala-svendborg.dk
www.maritimtcenter.dk
www.ohavsmuseet.dk
www.svendborgmuseum.dk
www.valdemarsslot.dk
www.naturama.dk
For aktiviteter i resten af uge 42
besøg www.visitsydfyn.dk
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