THE TALL SHIPS RACES
i Aalborg 3. – 7. august 2022

Få det samlede overblik
over sommerens største
nordjyske event!
Program, arrangementskort
og alle historierne bag!

Det er lidt vores skyld,
at hele Aalborg gynger
Skumsprøjt og øl der skummer. Duften af tjære. Mastetoppe der gynger til musik fra
kajkanten. Fremmede stemmer og kendte ansigter. Endelig er The Tall Ships Races tilbage
i Aalborg! Nyd fællesskabet, oplevelserne og de smukke skibe. Lad havluft
og havnestemning krybe ind under huden. Det kan mærkes!

POWERED BY
HOVEDSPONSOR

Formand for præsidiet
Thomas Kastrup-Larsen
Borgmester,
Aalborg Kommune

Tre hurtige til borgmester i Aalborg,
Thomas Kastrup-Larsen
Hvad glæder du dig allermest til?
Jeg glæder mig især til at besøge skibene. Tænk at få besøg fra hele verden
og få mulighed for at opleve så mange
forskellige lande og kulturer lige midt
i Aalborg. Det er et forfriskende pust.
Jeg bliver altid imponeret over, hvordan sammenholdet og samarbejdet er
på skibene, og det ser jeg frem til at få
lov at komme tæt på.
Hvad synes du er unikt ved The Tall
Ships Races?
Det er først og fremmest at opleve og
mærke stemningen. At Aalborg kan

være vært for et arrangement i den
kaliber, hvor mere end 750.000 gæster får en stor oplevelse, hvor unge
får mulighed for at rejse ud i verden,
og hvor vi på tværs af kommune, erhvervsliv, foreninger og frivillige står
sammen om at udvikle en international event, der er en af de største begivenheder i landsdelen. Det er helt
unikt, og jeg er taknemmelig for det
stærke engagement, alle lægger i det.

endnu engang sætter danmarksrekord
med det største fyrværkeri. Det er magisk med Limfjorden som kulisse, og
det skaber en uforglemmelig oplevelse hos rigtig mange besøgende. Det
bliver et brag af en fest.

Hvad er højdepunktet for dig?
Højdepunktet for mig er helt klart
fyrværkeriet lørdag aften. Tænk at vi
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Unge sejler sammen
på tværs af lande og kulturer
Aalborg Kommune sender 100 unge trainees med ombord på nogle af verdens smukkeste sejlskibe,
når Aalborg er sluthavn under The Tall Ships Races 2022. De unge sejler med fra Antwerpen til Aalborg.
Formålet med The Tall Ships Races er nemlig at give unge mennesker en unik rejse til søs.
The Tall Ships Races er en årligt tilbagevendende kapsejlads, der har været
holdt i de europæiske farvande siden
1956. Formålet er at give unge mennesker en unik rejse til søs. En rejse
på tværs af landegrænser, kulturer og
religioner.
Når Aalborg er sluthavn fra den 3. –
7. august, er der mere end 1.200 besætningsmedlemmer fra hele verden
ombord på skibene. Langt størstedelen er unge i alderen 15-25 år, der har
meldt sig som trainees. Som trainees
er de unge en fast del af besætningen
ombord på skibene. De får vagter på
dækket og i køkkenet, og de lærer om
alt fra fortøjninger og sejl til at håndtere søsyge.
15-årige Tobias Valdemar Hjelm fra
Hals er én af de unge, der skal afsted
for første gang.
”Jeg havde lyst til at prøve noget nyt
i min sommerferie og ikke bare bruge
ferien på at arbejde og slappe af. Jeg
vil gerne lære en masse nye mennesker at kende, lære hvordan kulturen
er ombord på et skib og få en hverdag
med de andre,” siger Tobias Valdemar
Hjelm og fortsætter:
”Jeg tror da også, at det bliver

Tobias Valdemar Hjelm

udfordrende at skulle sørge for de
forskellige pligter, der er ombord. Jeg
ved dog, at der er en masse dygtige
søfolk med. Jeg tror også, det kan
blive lidt udfordrende at skulle være
offline, og ikke have muligheden for
at snakke med familie eller venner lige
så meget, som jeg plejer.”
Nye eventyr venter
19-årige Louise Anne-Sofie Jensen
fra Frederikshavn lever normalt et liv
med fuld fart med gymnasium, fodbold, heste, to jobs og venner. Nu skal
der ske noget nyt.
”Jeg er eventyrlysten og elsker nye
udfordringer. Derfor griber jeg muligheden for at bruge min sommerferie på at lære en
masse nyt, få gode
oplevelser og få
nye relationer på en
anderledes måde, end

jeg er vant til fra hverdagen. Jeg afsluttede gymnasiet i juni, så det er den
perfekte mulighed for at få et break fra
det hjemlige miljø, inden jeg skal til
at finde ud af, hvad jeg så vil med mit
liv,” siger Louise, der ikke har anden
erfaring med at sejle end at tage færgen frem og tilbage mellem Læsø og
Frederikshavn.
”Det er helt klart idéen om at prøve noget nyt og udfordrende, som tiltrækker mig. Det er også fedt, at det er så
kæmpestort et arrangement, jeg tager
del i. Jeg har et stort konkurrencegen,
så kapsejladsen gør det lige lidt ekstra
fedt at deltage i” siger Louise.
En anden Louise, der skal deltage som
trainee, er ikke helt så ny inden for
sejlads. Det er nemlig tredje gang, at
22-årige Louise Markbjerg fra Aalborg
er med.

”Jeg har igennem de sidste 13 år været en del af Hals Søtrop, og derigennem har jeg lært, hvor skønt det er at
sejle. Jeg tager med igen for at møde
nye mennesker og for at få lov til at
sejle med gamle træskibe. Hver gang
er en ny oplevelse,” siger Louise, der
deltog i The Tall Ships Races for første
gang i 2015, hvor Aalborg også var
værtshavn.
”Jeg var meget genert, men oplevelsen som trainee hjalp mig med at
komme ud af min skal og udvikle mig
selv som person. Jeg var i 2015 med
på det hollandske skib Oosterschelde,
hvor vi spillede musik og dansede for
publikum på kajen i Aalborg. Det var
en fantastisk oplevelse for mig. Men
jeg vil også sige, at nogle af de bedste oplevelser har været hver gang,
jeg har stået sammen med en masse
andre for at sætte sejl op.”
De 100 unge trainees deltagelse i The
Tall Ships Races 2022 støttes af A.P.
Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney
Møllers Fond til almene Formaal, Den
Danske Maritime Fond, Hempel Fonden og Damskibsselskabet NORDEN
A/S.

Louise Anne-Sofie Jensen
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Foto: Baghuset

Af Limfjorden er vi kommet …
forberede dette års Tall Ships Races i samarbejde med en lang række andre lokale
aktører. Hvorfor? Fordi vi elsker Aalborg, og
vi glæder os helt vildt til at fejre vores by
sammen med jer og omtrent 750.000 andre
gæster.

Foto: Baghuset

Og Limfjorden spiller stadig hovedrollen i
Aalborg. Derfor er det en kæmpe fornøjelse
igen at være med til planlægning og afvikling
af én af den maritime verdens største fester,
Tall Ships Races. Hundredvis af mandetimer!
Dét er, hvad Port of Aalborg har brugt på at

Aalborg Waterfront er et CSR-partnerskab mellem en række toneangivende lokale virksomheder, som
ud over at stå bag det årlige Aalborg
Regatta også støtter det gode liv og
kulturelle institutioner og initiativer
omkring centrale dele af Limfjorden
– heriblandt Tall Ships Races 2022.

Partnere

Sådan er kursen lagt i 2022
Hvert år er der fire værtshavne for The
Tall Ships Races.
I 2022 er det: Esbjerg, Harlingen (NL),
Antwerpen (B) og Aalborg. Begivenheden starter i Esbjerg den 7. juli, som
skibene afsejler fra søndag den 10. juli.
Første kapsejlads foregår fra den 10.
til den 14. juli. Fra den 14. til den 17.
juli er skibene i havn i Harlingen. Fra
den 17. juli til den 22. juli sejler skibene
”Cruise in company”, en hyggesejlads,
hvor man bytter besætningsmedlemmer og tager afstikkere undervejs.
Fra den 22. til 25. juli er skibene i Antwerpen. Sidste del af kapsejladsen
mod Aalborg foregår fra den 25. juli til
den 4. august.

Mellem de to første havne skal der tilbagelægges 250 sømil, mens anden
etape af kapsejladsen mellem Antwerpen og Aalborg er på det dobbelte
med 500 sømil. Det svarer til henholdsvis 463 km og 926 km.
Over 1200 besætningsmedlemmer vil
være til stede i Aalborg i forbindelse
med eventen.

En kort, en lang

Det længste skib er polske Dar
Mlodziezy, der er 108,81 meter,
mens det mindste er det ligeledes
polske skib Zryw, med en længde
på blot 10,57 meter.

Deltagende skibe
KLASSE A
Alexander Von Humboldt II
Land: Tyskland
Byggeår: 2011
Dar Mlodziezy
Land: Polen
Byggeår: 1982
Eendracht
Land: Holland
Byggeår: 1989
Fryderyk Chopin
Land: Polen
Byggeår: 1992
Georg Stage
Land: Danmark
Byggeår: 1934
Gulden Leeuw
Land: Holland
Byggeår: 1937
LOA
Land: Danmark
Byggeår: 1922
Morgenster
Land: Holland
Byggeår: 1919
Oosterschelde
Land: Holland
Byggeår: 1918
Roald Amundsen
Land: Tyskland
Byggeår: 1952

Shabab Oman II
Land: Oman
Byggeår: 2014

Jolie Brise
Land: UK
Byggeår: 1913

Tarangini
Land: Indien
Byggeår: 1995

Rupel
Land: Belgien
Byggeår: 1996

Thalassa
Land: Holland
Byggeår: 1980

Skonnerten Jylland
Land: Danmark
Byggeår: 1951

Sørlandet
Land: Norge
Byggeår: 1927

Swan
Land: UK
Byggeår: 1900

Wylde Swan
Land: Holland
Byggeår: 1920

KLASSE C
Belfer
Land: Polen
Byggeår: 1998

KLASSE B
Aglaia
Land: Østrig
Byggeår: 1977

Esprit
Land: Tyskland
Byggeår: 1995

Betty
Land: Danmark
Byggeår: 1913

Farurej
Land: Polen
Byggeår: 1980

Christiania
Land: Norge
Byggeår: 1895

Saeftinghe
Land: Belgien
Byggeår: 1993

Den Store Bjørn
Land: Danmark
Byggeår: 1902

Spaniel
Land: Letland
Byggeår: 1979

Jens Krogh
Land: Danmark
Byggeår: 1899

Wielkopolska
Land: Polen
Byggeår: 1962

KLASSE D
Asta
Land: Tyskland
Byggeår: 1971
Op Stok 3
Land: Belgien
Byggeår: 2002
Patricia
Land: Belgien
Byggeår: 2014
Tara
Land: Danmark
Byggeår: 1958
Tornado
Land: Polen
Byggeår: 1972
Urania
Land: Holland
Byggeår: 2004
Zryw
Land: Polen
Byggeår: 1978
Alexander Von Humboldt II

Dar Mlodziezy

Tarangini
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Junior og senior

Det ældste skib er Christiania fra
Norge, som har 127 år på bagen,
mens de to yngste skibe begge
på otte år er omanske Shaba
Oman II og belgiske Patricia.

Hip hurra!

Tre af de deltagende skibe kan i år
fejre rund fødselsdag. Vores eget
LOA bliver 100 år, tyske Asta 50
og Georg Stage på billedet fejrer
sit 140-års jubilæum.
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Fotokonkurrence!
Hver dag under The Tall Ships Races kan
du være med i vores konkurrence, hvor de
skarpeste skud løber med præmier!
For at deltage skal du tage et billede, der relaterer til
dagens tema, lægge det ind på Instagram
og benytte vores hashtag #tsraalborg.
Du kan se tema, frist og præmier herunder:
Onsdag den 3. august
Tema: Venner / frist kl. 23.00

#tsraal

borg
rg

#tsraalbo

Torsdag den 4. august
Tema: Glæde / frist kl. 23.00

#tsraalbo

rg

Fredag den 5. august
Tema: Kærlighed / frist kl. 23.00
Lørdag den 6. august
Tema: Fest / frist kl. 24.00
Søndag den 7. august
Tema: Afsked / frist kl. 15.00

#tsraalborg

lborg

#tsraa

#tsraalborg

#tsraalbo

rg

#tsraalborg

Hver dag finder vi en vinder der får et gavekort
på 300 kr. til Magasin.

Ha’ programmet
lige ved hånden!
Programmet for The Tall Ships Races 2022 Aalborg kan du få på din telefon ved at downloade app’en
GoVisit fra Google Play-butikken eller App-store.
Inde i app’en kan du finde The Tall Ships Races Aalborg som event via søgefunktionen. Herefter skal du
vælge at ”tjekke ind”. Når du har tjekket ind, kan du finde eventen under ”hjerte”- ikonet i app’en.
Du kan nu:
• Se programmet
• Markere dine favoritter blandt koncerterne
• Se de tilmeldte skibe
• Få nyttig information
• og løbende få opdateringer, når der sker noget nyt under arrangementet.
Vi håber, at du får glæde af GoVisit!
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MØD OS TIL THE
TALL SHIP RACES
Kom og hils på os i vores lastbil på pladsen
ved Musikkens Hus og oplev stemningen.

Kom til
ÅBENT HUS på
Havnebryggen Stigsborg
Torsdag
Torsdag
Fredag
Fredag
Lørdag
.

Hør mere om de nyeste projekter på
havnefronten, med indﬂytning i 2024 og 2025!

Supersponsor

Kontakt os på 96316000 eller
projekt@thorkildkristensen.dk

4.8.2022
4.8.2022
5.8.2022
5.8.2022
6.8.2022

kl. 14-15
kl. 19-20
kl. 14-15
kl. 19-20
kl. 14-15

Vi skaber Nordjyllands
største sommerfest sammen
Vivi Markbjerg er én af de over 100 frivillige, der hjælper til under The Tall Ships Races i Aalborg. Hun
hjælper besætningerne ombord med alt fra aktiviteter til lægebesøg, når de kommer til byen, mens
medlemmer fra motorcykelklubben Ulvene MC passer på underholdningsscenerne.
”Jeg har valgt at være frivillig igen i
år, da det er megasjovt, og jeg møder
en masse fantastiske mennesker.”
Ordene kommer begejstret fra Vivi
Markbjerg fra Hals, der for tredje gang
har meldt sig som frivillig under The
Tall Ships Races i Aalborg. Hun var
med første gang i 2015, hvor hun via
sine børn, der var søspejdere i Hals,
hørte om muligheden for at være frivillig.
”Jeg anede intet om, hvad der skulle
ske, men efter et par informationsmøder var jeg klar. Mit første skib var
det polske skoleskib Dar Mlod-

ziezy, og hver morgen mødtes vi med
kaptajnen kl. 9.00 til morgenbriefing,
kaffe og en lille én dertil”, mindes Vivi
Markbjerg, der igen i år skal være
LO´er eller såkaldt forbindelsesofficer.
Vivi Markbjerg fortæller, at opgaverne
som frivillig bl.a. indebærer at informere skibets besætning om aktiviteter
i byen, deltage i Crew Parade og hvis
nogle bliver syge eller skal til tandlæge hjælper hun også. I 2019 hjalp
hun også politiet med, at alt var klar til
paskontrol. Nu er det tredje gang, og
måske venter nye opgaver.
”Jeg glæder mig helt vildt. Jeg er blevet grebet af det, og hjælper hvor jeg
kan. Jeg møder gamle kendinge og får en masse nye
venner. Og jeg ke-

der mig aldrig,” siger Vivi Markbjerg.
Ulvene passer på scenerne
Under The Tall Ships Races er der
også flere forskellige klubber og foreninger, der hjælper til og på den
måde tjener penge til klubkassen. Nørresundby Forenede Boldklubber sætter eksempelvis hegn op og ned, mens
medlemmer af motorcykelklubben Ulvene MC hjælper til som scenevagter.
”Klubben har tidligere været frivillige ved bl.a. The Tall Ships Races og
nogle cykelløb her i byen. Det er en
god og anderledes måde, vi medlemmer af klubben er sammen på, og så
er det en god mulighed for at tjene lidt
penge til klubkassen og holde kontingentet nede,” fortæller Frank Horsøe,
formand Ulvene MC, der ikke har haft
svært ved at få dækket vagterne ind.
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Tværtimod, da der pt. er en reserve på
seks mand.
”Nogle finder en god klubkammerat
at tage vagten med, andre tager konen
eller manden med, og i løbet af natten
bliver der drukket kaffe, spist rundstykker og snakket om alt mellem himmel og jord. Det er hyggeligt at være
med til, og vi får styrket sammenholdet i klubben. Vi er gode til at være en
motorcykelklub, men vi vokser en lille
smule hver gang, vi løfter en ny udfordring som denne. Der bliver i lang tid
efter arrangementet talt om de oplevelser, vi får,” fortæller Frank Horsøe.

Marie Frank

Lis Sørensen

Calby

Tobias Rahim

Fyr & Flamme

Juncker

Rikke Thomsen

Halberg & Friends

Vingard

ELBA

Henrik Fevre

Ericka Jane

Grace James

Program The Tall Ships Races 2022
Onsdag 3. august
Kl. 15.00 – 23.00
	Festpladsen er åben
Slotspladsen, Aalborg
Kl. 17.00

The Blue Van

Kl. 19.00 	Rikke Thomsen
– pop på sønderjysk
Kl. 21.00 Lis Sørensen - pop

Torsdag 4. august
Kl. 11.00 – 23.00
	Festpladsen er åben

Kl. 14.00 – 16.00
Max Wolff - blues
Kl. 17.00 – 19.30 
Muleskinners
– bluegrass & country
Kl. 20.00 – 22.00
	Coast (UK) – keltisk folkrock
Festpladsen, Nørresundby
Kl. 11.00	Michael Back
- børneunderholdning

Kl. 11.00 – 23.00
Festpladsen er åben
Kl. 16.00 – 17.00
	Crew parade
– skibenes besætninger
Slotspladsen, Aalborg
Kl. 15.00	Mandskoret VSOP
(Stavanger)
Kl. 17.00

Prizegiving Ceremony

Kl. 13.00 	Motor Mille
- børneunderholdning

Kl. 19.00	Halberg & Friends
– pop/rock

Kl. 15.00 	Michael Back
– børneunderholdning

Kl. 21.00 	Fyr & Flamme
– 80er inspireret pop

Kl. 17.00

Henrik Fevre - pop

Slotspladsen, Aalborg

Kl. 19.00 Marie Frank - pop

Kl. 17.00

Kl. 21.00 Poul Krebs – pop/rock

Åbningstale

Fredag 5. august

Aktivitetspladsen, Aalborg

Musikkens Plads, Aalborg
Kl. 16.00 Vingard – country pop

Kl. 17.15	Ericka Jane
– up-tempo pop

Kl. 18.00 Torsdag – folket rappop

Kl. 19.00 Calby – moderne soul

Kl. 20.00	Alex Nyborg & Circle of
Friends – underskønne
vokalharmonier

Aktivitetspladsen, Aalborg
Kl. 14.00 – 16.00 TBA
Kl. 17.00 – 19.30 
Muleskinners
- bluegrass & country
Kl. 20.00 – 22.00
	Coast (UK) - keltisk folkrock
Festpladsen, Nørresundby
Kl. 11.00	Michael Back
- børneunderholdning
Kl. 13.00	Ramasjang Mysteriet
- børneunderholdning
Kl. 15.00	Michael Back
– børneunderholdning
Kl. 17.00

Vodskov Pigekor

Kl. 19.00 Ekspressen - pop/rock
Kl. 21.00 Birthe Kjær – pop

Kl. 18.30 Al Jacobi - rap

Kl. 21.00	Tobias Rahim - pop
Musikkens Plads, Aalborg
Kl. 16.00 Elba – moderne pop
Kl. 18.00 Grace James - americana
Kl. 20.00	Juncker - pop

Birthe Kjær
Poul Krebs
Alex Nyborg &
Circle of Friends
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LIMFJORDSBROEN

SLOTSPLADSEN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Eendracht (NL)
Wylde Swan (NL)
Sørlandet (N)
Morgenster (NL)
Gulden Leeuw (NL)
Brita Leth (DK)
LOA (DK)

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Maja (DK)
Jens Krogh (DK)
Georg Stage (DK)
Skonnerten Jylland (DK)
Thalassa (NL)
Shabab Oman II (OM)
Oosterschelde (NL)
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Dar Mlodziezy (PL)
Jolie Brise (UK)
Betty (DK)
Urania (NL)
Esprit (D)
Y 344 Arvark (DK)
Y 345 Alsin (DK)

STIGSBORG BRYGGE

MUSIKKENS PLADS

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Op stok 3 (B)
Wielkopolska (PL)
Patricia (B)
Tara (DK)
Farurej (PL)
Spaniel (LV)
Asta (D)

ØSTRE HAVN

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Belfer (PL)
Tornado (PL)
Zryw (PL)
Christiania (N)
Fryderyk Chopin (PL)
Saeftinghe (B)
Roald Amundsen (D)
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Den Store Bjørn (DK)
Alexander von Humboldt (D)
Rupel (B)
Tarangini (IND)
Swan (UK)
Aglaia (AU)
Kirstine (DK)

Sko/Torp

Souvenirs

Vodskov Pigekor

TV2

Motor Mille

Nordkraft Big Bang med Allan Olsen

Ramasjang
Mysteriet

Johnny Deluxe

Program The Tall Ships Races 2022
Lørdag 6. august
Kl. 11.00 – 00.00
Festpladsen er åben
Kl. 23.15 Fyrværkeri
Slotspladsen, Aalborg
Kl. 15.00 Christian Hjelm

Aktivitetspladsen, Aalborg

Festpladsen, Nørresundby

Kl. 14.00 – 16.00
Max Wolff - blues

Kl. 11.00	Michael Back - børneunderholdning

Kl. 17.00 – 19.30
	Muleskinners
- bluegrass & country

Kl. 13.00	MGP 2022 – tre af
finalisterne fra MGP

Kl. 20.00 – 22.00
Coast (UK) – keltisk folkrock

Kl. 17.00	Nordkraft Big Band med
Allan Olsen – den folkekære skjald med Big Band i
ryggen

Kl. 15.00	Michael Back
– børneunderholdning
Kl. 17.00

Beggars Blue – bluesrock

Kl. 19.00 Johnny Deluxe - pop/rock
Kl. 21.30	Dodo & The Dodos
– pop/rock

Kl. 19.00 Sko/Torp – pop/rock
Kl. 21.30 TV2 – pop/rock
Musikkens Plads, Aalborg

Coast

Kl. 14.00 Far - folkrock
Kl. 16.00 Martin Buster - pop
Kl. 18.00 Tundra – skæv pop
Kl. 20.00 Souvenirs – pop
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Søndag 7. august
Kl. 11.00 – 14.00
Festpladsen er åben
Kl. 13.00 – 15.00
	Parade of sail – vi tager
afsked med skibene

Få en oplevelse på Limfjorden
Igen i 2022 vil der være to shuttlefærger, der sejler mellem Aalborg og Nørresundbys havnefronter i
henholdsvis den vestlige og østlige del af arrangementsområdet (se overfartspunkter på kortet i avisens midtersider). Du har også mulighed for at opleve The Tall Ships Races fra fjorden med turbåd!
Shuttlefærger
Torsdag den 4. august
kl. 11.00 – 23.00
Fredag den 5. august
kl. 11.00 – 23.00
Lørdag den 6. august
kl. 11.00 – 22.30 og 00.00 – 01.00
Søndag den 7. august
kl. 10.00 – 14.00

Shuttlefærgen holder en halv times
pause kl. 14.00-14.30 og kl. 18.00-18.30
alle dage.
Du kan købe billetter til shuttlefærgerne i et af de fire infopoints ved færgeafgangene
Priser
Barn 0 - 5 år .................................Gratis
Barn 6 – 12 år ............................... 10 kr.
Voksen fra 13 år .......................... 20 kr.
Familie...........................................50 kr.
(2 voksne og op til 3 børn)

Turbåd
Adgangssted, ved Utzon Centret
Varighed 45 minutter
Onsdag den 3. august
kl. 17.00 – 21.00
Torsdag den 4. august
kl. 11.00 – 21.00
Fredag den 5. august
kl. 11.00 – 21.00
Lørdag den 6. august
kl. 11.00 – 21.00

Du kan betale med Dankort og MobilePay!
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Turbåden holder en halv times pause
fra kl. 14.00-14.30 og kl. 17.30-18.00
alle dage (dog ikke onsdag). Du kan
købe billetter til turbåden i vores infopoint på Honnørkajen.
Priser
Barn 0 - 5 år..................................Gratis
Barn 6 – 12 år................................20 kr.
Voksen fra 13 år............................40 kr.
Familie......................................... 100 kr.
(2 voksne og op til 3 børn)

Børneunderholdning for hele familien
Børnene skal have det sjovt, når The
Tall Ships Races går i land og fylder
byen med liv og leg fire dage i streg.
Området ved Hedegaard i Nørresundby forvandler sig derfor til en festplads
for de mindste – naturligvis med masser af ramasjang. Så kom og vær med
på den værste, når velkendte ansigter
går på scenen og leverer børneunderholdning for hele familien.
Velkommen i børneland
Dyk ned i et univers af maritime oplevelser, når lokale aktører byder velkommen inden for i Danmarks sejeste
børneland. Her kan du blive klogere
på havets forunderlige verden, give
den som pirat og meget andet – et hav
af spændende aktiviteter venter i horisonten.

Børneland
holder åben
Torsdag den 4. august:
Kl. 11.00-18.00
Fredag den 5. august:
Kl. 11.00-18.00
Lørdag den 6. august:
Kl. 11.00-18.00
Søndag den 7. august:
Kl. 11.00-14.00

Hovedet i Havet
Vi zoomer ind på den fantastiske verden under havets overflade. Kom og
besøg Hovedet i Havets stand og bliv
klogere på fisk, tang, mudder og andet
godt fra havet. Vi glæder os til at få hovedet i havet sammen med jer.
Springeren
– Maritimt Oplevelsescenter
”Bliv en ægte Tall Ships Races pirat”
– klar vores opgaver og få et piratdiplom. Vi vil også være der med piratbandanaer og tattoos. Vi ses landkrabber arrrrr.
Aalborg Bibliotekerne
– mød havets magi
Verden under havoverfladen er som et
stort undervandsbibliotek, fyldt med
levende bøger. Find fortællingerne om
havets helte, havfruer og havmænd;
eller havfrisk fakta om grå knurhane,
gopler og gråhaj på vores stand. Slå
dig ned, nyd en god bog, byg en båd,
lav en tegning. Kast med fisk eller gå
på fangst med den magnetiske fiskestang. Fuldend besøget med en selfie
som et af havets magiske væsener.

opgaver en skibsdreng havde i gamle
dage. Du kan også få din egen søfartsbog og et diplom og forsøge dig med
maritimt håndværk. Sammen med
Limfjordsmuseets naturvejleder kan
du også komme helt tæt på dyrelivet
i det lave vand på Limfjorden. Limfjordsmuseets Sømandskor kommer
også forbi og skaber ægte, uforfalsket
sømandsstemning med deres mange
sange.
Aalborg Zoo
I Aalborg Zoos stand kan du komme
tæt på skind, kranier og andre effekter fra mange spændende dyr og få
en snak med Zoos medarbejdere. Du
kan også teste din viden om dyr og
deltage i lodtrækningen om årskort til
Aalborg Zoo.
HopHans
Hop ombord i HopHans’ mange forskellige aktiviteter og få sved på panden.

Limfjordsmuseet
– tæt på dyreliv og historie
Limfjordsmuseet lægger til med det
smukke træskib KIRSTINE, og du er inviteret med ombord. Her kan du prøve
kræfter med at nogle af de maritime
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Programmet for
børneunderholdning
på scenen
Torsdag den 4. august:
Kl. 11.00	Børneunderholdning
med Michael Back
Kl. 13.00 Motor Mille
Kl. 15.00	Børneunderholdning
med Michael Back

Fredag den 5. august:
Kl. 11.00	Børneunderholdning
med Michael Back
Kl. 13.00 Ramasjang Mysteriet
Kl. 15.00 	Børneunderholdning
med Michael Back

Lørdag den 6. august:
Kl. 11.00	Børneunderholdning
med Michael Back
Kl. 13.00 MGP 2022
Kl. 15.00	Børneunderholdning
med Michael Back

FERIEMINDER DIREKTE FRA AALBORG

Ferietid er lig med is i mundvigene
på de græske sandstrande
Altid gratis parkering og tog direkte til check-in.

VOXPOP
Vi har spurgt aalborgenserne om deres forventninger til The Tall Ships Races. Her er svarene:
”Jeg glæder mig til
den helt specielle
stemning, der er
nede ved havnen
og selvfølgelig til
at se alle de flotte
skibe. Jeg husker
også at fyrværkeriet sidste gang var
virkeligt flot, så det
skal jeg i hvert fald
se igen”
- Sophie

”Jeg glæder mig til
at se alle de store
træskibe. Det er
det, jeg glæder mig
mest til. Jeg synes
havnefronten er så
flot, så det kommer
til at pynte endnu
mere”
- Hanne

”Fyrværkeriet er
da altid fedt, men
jeg tror også, jeg
bare glæder mig til
at mærke stemningen, når alle de
forskellige kulturer
blandes”
- Henrik

”Jeg har faktisk
aldrig været til
det før, men alle
Aalborgenserne har
vel hørt til fyrværkeriet. Det kunne
vi også høre helt
ude fra Vejgaard
sidste gang, så det
tror jeg, jeg vil se
up-close, nu hvor
vi endelig kan nyde
den slags igen”
- Anders

”De plejer at spille
noget virkelig godt
musik, så det er
nok det, jeg glæder
mig mest til – at
der kommer lidt
liv i byen, og der
bliver spillet noget
godt musik rundt
omkring. Og så
selvfølgelig de
flotte skibe, de er
da også en stor del
af det”
- Lone

”Jeg ser frem til
fyrværkeriet og
festlighederne
generelt. Musikken
og de mange mennesker skaber god
stemning”
- Joakim

Splitte mine bramsejl
– sejlerudtryk for landkrabber
Hvis du ikke er sejler, kan det lyde som om søens folk taler et helt andet sprog end folk på landjorden.
Derfor får du her en lille sejlerordbog med nogle af de mest brugte udtryk.
Kan du finde rundt på båden?
Agter – bagenden på en båd
Bov – den forreste del af skibet
Stævn – forenden på en båd
Bagbord – venstre side af båden når
du ser frem ad
Styrbord – højre side af båden når du
ser fremad
Landgang – den bro eller trappe, man
anbringer mellem skibet og kajen til at
gå til og fra skibet
Vind og vendinger
Luv – siden hvor vinden kommer fra
Læ – læsiden, det er retningen modsat
den side, hvor vinden kommer fra

Vindøjet – nøjagtig den retning, som
vinden kommer fra
Falde af – at ændre kurs væk fra vinden
Kovending – en brat vending
Indretningen på skibet
Ruf – kahyttens overbygning
Pantry – et mindre rum, hvor man kan
anrette mad
Kabys – køkken
Lukaf - toilet
Dørk – skibets indvendige gulv, fx i
kahytten
Dæk – det udvendige gulv

Og så de sjove
David – Konstruktionen, der bruges til
at sænke en robåd eller redningsbåd
ud over kanten og ned i vandet.
Prædikestol – et stålgelænder, der er
fastboltet i stævnen
Pøs - spand
Søulk – en erfaren sømand, der
har været på søen i mange år
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Gå med strømmen – sejl i samme
retning som strømmen, det gør turen
nemmere
Alle hænder på dækket – alle hjælper
til
Kuttendækker – gulvkost til rengøring
af dæk og dørk

RÅDGIVNING I
VERDENSKLASSE
A-HOLDET

Tlf. 9635 1111 I www.agrinord.dk

Springeren - Maritimt Oplevelsescenter
Grill din egen
mad

- vi har vores grill klar

4.+5.+6. august
åbent kl. 10-22
Åbningstider:
Januar-april: kl. 10-16
Maj- august: kl. 10-17
Juli: kl. 10-20
September-december: kl. 10-16

Vestre Fjordvej 81 - 9000 Aalborg

Oplev Danmarks største
festfyrværkeri over Limfjorden
Et af højdepunkterne ved The Tall Ships Races bliver Danmarks største fyrværkerishow fra Limfjordsbroen lørdag den 6. august kl. 23.15.
”Det bliver et brag af en fest. Og der
bliver noget for alle sanser, og vi har
flere nye tiltag med” Sådan indleder
fyrværker Gunnar Knudsen fra Højen
& Magic Fyrværkeri, da vi taler med
ham, mens han er i fuld gang med at
lægge sidste hånd på showet. Han står
bag opgaven med at designe og affyre fyrværkeriet, og han er et fyrtårn
inden for branchen. Han komponerer
hvert år mange fyrværkerishows bl.a.
i Tivoli og Legoland.
”Det er en helt vild fed og fantastisk
opgave, der findes ikke superlativer
nok, der kan beskrive den”, fortæller
han. ”Det er en lang proces at designe
fyrværkeriet, og det tager mange 1000
timers arbejde. Først laver jeg nogle

grove skitser, herefter bygger jeg
mere og mere på. Det er vigtigt, at der
ikke er ”huller” i det, så der er mange
detaljer, der skal være på plads, ligesom musikken skal spille sammen
med det. Derudover skal der være tid
til at ansøge hos beredskabet, ligesom trafikforhold m.m. skal på plads”.
Selve opsætningen på Limfjordsbroen begynder allerede lørdag morgen, hvor 20 mand arbejder efter en
stram tidsplan for at gøre affyringen
af showet perfekt.
Temaet i år er maritimt, så det passer til vandet og skibene. I år kommer
der helt nye ting i spil, bl.a. bliver der
affyret fra en coaster på fjorden, ligesom der kommer to kraner på broen,
så der kan fyres af i 40 meters
højde. På den måde kan
fyrværkeriet komme endnu højere

op. Der er på alle måder lagt op til et
mere avanceret og markant anderledes show, end der nogensinde er set
før i Danmark.

Fakta:

I forhold til de udfordringer, der kan
være med at lave fyrværkeriet, fortæller Gunnar, at vejret naturligvis kan
drille, fx hvis det regner, og alt skal
pakkes ind, og så er det altid med en
vis spænding at tænde det, for der er
ingen mulighed for en generalprøve
først.

Sådan hører du
musikken!

Takket være SEBC Holdings sponsorat
kan mange mennesker opleve et fyrværkeri så storslået som dette.
På grund af fyrværkeriet vil Limfjordsbroen være helt eller delvist afspærret
i perioder lørdag aften. Læs mere om
de trafikale forhold på side 22.
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4000 stykker fyrværkeri
Ca. 3 tons fyrværkeri
4 km. kabler
5 afskydningsanlæg

På Slotspladsen i Aalborg og på
festpladsen i Nørresundby sørger
lydanlæg for, at oplevelsen for
tilskuerne bliver en helhed.
Hvis du ser fyrværkeriet et andet
sted fra, kan du finde lydsiden
ved at indstille din radiomodtager
på frekvensen 88,9 FM.

Følg med når
bølgerne går højt
i Nordjylland
Vi kan ikke love høj bølgegang, når The Tall Ships Races
er i Aalborg, men det bliver helt sikkert magisk.

Følg med her:

Fyrværkeriet er
sponsoreret af

Tall Ships Races
2022

Sådan ændres trafikken!
Trafikken i Aalborg bliver påvirket af, at en stor begivenhed som The Tall Ships Races kommer til byen!
Du skal særligt være opmærksom på:
Afspærring af Nyhavnsgade
Fra tirsdag den 2. august kl. 07.00 til
søndag den 7. august kl. 18.00 er Nyhavnsgade spærret fra Rendsburggarde til Ved Stranden.
Afspærring af Limfjordsbroen
I forbindelse med fyrværkeriet lørdag
den 6. august bliver Limfjordsbroen
lukket for passerende trafik.
Kl. 12.00 	Afspærring af østligste
vejbane, fortov og cykelsti
på Limfjordsbroen. Kørsel
mod nord kun i et spor.
Kl. 18.00 	Limfjordsbroen spærres for
al passage.

Limfjordsbroen åbnes for ordinær
trafik således søndag den 7. august:
Kl. 01.00 	Fodgængere på vestlige
fortov.
Kl. 01.15 Kørende trafik mod nord.
Kl. 01.30 	Limfjordsbroen åbnes
for sejlads.
Kl. 02.00 Al kørende trafik.
Afspærring af Kulturbroen
Fra kl. 22.45 til 23.40 vil Kulturbroen
være lukket for passage fra såvel Aalborg- som Nørresundby-siden. Umiddelbart efter, at fyrværkeriet er forbi
lørdag aften, bliver Kulturbroen åbnet
igen.

ringen er markeret med orange bøjer.
Småbåde, der ikke kræver broåbning,
kan passere indtil kl. 22.30.

betale for at parkere på kommunens
parkeringspladser. Dette gælder uanset, om du parkerer i en handicapbås
eller på en almindelig betalingsplads.

Der er broåbning af Limfjordsbroen
kl. 19.00. Sejladsforbud, der kræver
broåbning, ophæves fra kl. 19.00 – til
gennemsejling er afsluttet.

Der er etableret yderligere handicapparkering ved By- og Landsskabsforvaltningen på Stigsborg Brygge.

Parkering
Vi henviser til de offentlige parkeringspladser i Aalborg. Hvis du har det
blå handicapskilt, er du fritaget for at

Offentlig transport
Vi opfordrer til, at du bruger offentlig
transport til og fra The Tall Ships Races!

For sejlende
Fra 6. august kl. 18.00 til 7. august kl.
01.30 vil Limfjorden fra 200 meter øst
til 300 meter vest for Limfjordsbroen
være afspærret for al sejlads. Afspær-

Som ved tidligere
værtskaber af The
Tall Ships Races
bliver Nyhavnsgade
afspærret.
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Kig indenfor til åbent hus og oplev fremtidens

Kunsthal
spritten
4. – 7. og 12. – 14. august
Alle dage kl 11 - 17
Kedelhallen på Spritten.
Indgang fra Vestre Havnepromenade
9000 Aalborg

I over 140 år blev der produceret akvavit på
Spritten i Aalborg. Nu bliver kedelhallen
i den gamle spritfabrik transformeret til
fremtidens kunsthal. Kig indenfor til åbent
hus under Tall Ship Race og oplev digital
kunst i verdensklasse installeret i den
historiske kedelhal.

Program

David
Claerbout
Ida Lissner — Arvida Byström
Gratis adgang - god stemning - mad og musik - alle er velkomne

I samarbejde med

The Tall Ships Races sender en

stor tak til vores sponsorer!
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