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ODDER BYFEST, UDEN FRIVILLIGE – INGEN BYFEST
Byfesten skal være hyggelig med god musik,
mad og drikke – og der skal være noget for
alle, siger formanden for Odder Byfest Komité.
Frivillige knokler i månedsvis for at organisere Odder Byfest. Og de gør det
for at skaffe penge til foreningernes arbejde,
og samtidig profilere Odder som en kommune, hvor man forstår at lave en fest, der
giver oplevelser til alle aldersgrupper.
Hver gang du køber mad og drikke, støtter du
den lokale sport eller et andet godt formål.
GØR DET HELE ENDNU BEDRE
Meget på programmet vil være genkende–
ligt – Østjyllands største kræmmermarked,
børnekræmmermarkedet, Musik under
Bøgen og festteltene…
”Vi forsøger ikke at lave det hele om år for
år”, siger Thomas Tikjøb, formand for Odder
Byfest Komité. ”Vi evaluerer og forsøger at
gøre de enkelte aktiviteter endnu bedre. For
der er altid plads til forbedringer. Også når det
går rigtig godt. Byfesten skal være genkendelig, hyggelig og den skal rumme noget for
hele familien. Og det skal være til at betale.
Der skal være god mad, musik og fadøl”.
NORDENS PERLE FLYTTER
En ændring er dog, at Nordens Perle vil flytte
fra Torvet til parkeringspladsen ved Aldi, så
teltet bliver placeret ved siden af Sydens Perle.
Den eneste programsatte aktivitet vil
være ”Ladies Night”. Ellers skal teltet være
åbent, så folk kan sidde der og spise mad,
snakke og hygge sig med andre. Sydens
Perle skal som sædvanligt bruges til musik,
mad og drikke. Og det er her, forskellige
bands vil stå for underholdningen.
På parkeringspladsen vil der også være
aktiviteter for børn.

CYKELLØB OG KRÆMMERMARKED
For dem, der ved, de fredag aften og
lørdag vil indtage mere mad og drikke end
de plejer, er det muligt for på forhånd at
sone synden ved at deltage i byfestcykelløbet Hads Herred Rundt, som Odder
Cykel Klub arrangerer.
Lørdag kan komme til det store Kræmmermarked, der også i år strækker sig
hele vejen fra Torvet til skoven – og i alle
sidegader. Der plejer at komme så mange
mennesker, at det til tider kan være nødvendigt at mase en smule. Sådan forventes
det også at blive i år.
Børnene har deres eget kræmmermarked på
Rådhusets parkeringsplads.
OPBAKNING
Det er 30. Gang Odder holder byfest på
denne måde, og der er ingen træthed at
spore. Kommunens borgere deltager. Det
samme gør flere og flere foreninger og lokale virksomheder – hvad enten de arbejder
som frivillige eller de går ind som sponsorer.
”Det er givende, at så mange bakker op”,
siger Thomas Tikjøb. ”Det er en begivenhed, der samler hele kommunen. Byen og
oplandet står sammen. Og foreningerne
kan lære af hinanden ved at arbejde
sammen. Og så skal man ikke et øjeblik
glemme, at det giver gode penge til alt
det frivillige arbejde, der foregår. F.eks. i
sportsforeningerne”
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Marianne Hansen,
Ørting-Falling Lokalpost
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Karsten Hansen (alias Karsten Kortbuks)
Foredrag:
”Originalerne i mit liv“

Tirsdag den 31. juli
Kl. 19.30 i Odder Kirkecentret

Billetsalg:
Kvickly, Nørregade 6
Bog & Idé, Rosensgade 8

Billetpris

100 kr./st

k.

inkl. kaffe
og
kage adlibit
um

Naturvejleder Karsten Hansen (Kortbuks)

Originaler med Kortbuks…
DUI Leg & Virke og Gymnastik Odder arrangerer traditionen tro foredrag, som
optakt til byfestugen.
Årets foredrag er med naturvejleder Karsten Hansen (alias Karsten Kortbuks),
kendt fra TV programmerne ”Offroad Nordjylland”, ”Gudenåen – en rejse på
floden” og ”Langt højere bjerge”.
Karsten vil fortælle os om alle dem ingen havde brug for – originalerne – som
han mødte i sin opvækst som bondesøn.
Her møder vi bl.a. Cylus, Smede-Peter, Ingeborg, Frederik Frysehus, Jørgen Knudsen, Mams, lille Poul og mange andre. Mennesker som ikke passede i faconen,
men som fortjener at deres historie bliver fortalt smukt – og med et glimt i øjet.
Det er Karstens egen historie med humor og gribende øjeblikke men samtidig er
det manges historie for der var mange som voksede op i et landbrugsland, som så
drastisk skiftede karakter da hesten forsvandt og gårdene blev større og større.
”Vi er rigtig glade for, at Karsten kommer til Odder og giver os
DUI Leg & Virke og Gymnastik Odder
Tak til vore trofaste sponsorer
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Cykelløbet Hads Herred rundt
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Onsdag den 1. august
Start fra Torvet kl. 18.30

Hads Herred Rundt er et rigtigt familiecykelløb, som bringer cyklisterne rundt
på nogle af de smukkeste veje i Hads Herred. En herlig naturoplevelse, både for
lokale og turister.
Ruterne er meget børnevenlige og særligt 10-km ruten er familievenlig.
For de øvede er der mulighed for at cykle 20, 30 eller 50 km.
Tilmelding
Hads Herred rundt
Tilmelding senest 1. august i Kvickly Odder eller på www.oddercykelklub.dk
Pris: voksen kr. 75,- Børn 0–12 år gratis.
Tilmelding kan også ske på løbsdagen dog med tillægsgebyr på 25 kr.

Hads Herred
Rundt 1/8 20
18

Tilmelding:

www.oddercy
kelklub.dk
Kvickly Odder,
eller på løbs
dagen fra kl.
17.00 på Odd

er Torv
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Musik under Bøgen
Torsdag den 2. august
18.00
19.00
20.30
22:30

Pladsen åbner
Tag gerne madkurven med - der kan købes
drikkevarer i vores barer.
Julie Berthelsen med band
Anne Dorte Michelsen & Maria Bramsen
Tak for i aften

Billetsalg:
Kvickly Odder
Stark Odder
Legekæden Odder
Superkiosken
Bog & Idé
Eine Kleine Bier Bar
Odderbilletten.dk

Mad kan
es
også køb
n
på pladse
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Shopping
Shopping i Odders butikker
Når du besøger Odder, vil du hurtigt opdage,
at du er kommet til en af de bedste og
hyggeligste handelsbyer i Østjylland. Vi
har mange supermarkeder og masser af
specialbutikker til hele familien, fyldt med
mode og design, sport, bøger, isenkram,
møbler, legetøj, skønhedspleje og meget
andet, bl.a. i vores hyggelige gågade.
I Odder går du ikke forgæves, og du kan
parkere gratis lige ved døren.
Bliver du sulten, uanset om du vil fylde
køleskabet, snuppe en bid på farten, eller
slå dig ned og nyde en hyggelig frokost eller
god middag, har vi noget lækkert til dig.
Odder er tryg og rolig, og vi har god tid til
dig i butikkerne. Husk at stikke hovedet ind,
og sig hej, når du kommer forbi.
Vi glæder os til at se dig!
Se mere på: www.kobodder.dk
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festes – al der
men O
er også k dder
e
som et go ndt
dt ste
at handle d
.
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Optog
Fredag kl. 17.00
Byfesten indledes med et
optog gennem byen med masser
af kreativt udklædte mennesker,
der afspejler årets tema:
80’erne.
Optoget starter fra Boulevarden.
På Torvet er der kåring af de
bedste idéer til optoget samt
kåring af bedste byfest-telt.
Kl. ca. 17.30 på Torvet er der
kåring af optogets flotteste
udklædning og teltenes bedste
udsmykning.

Teltene åbner
Stort udvalg af forskelligt mad
under byfesten.
De mange spisesteder under byfesten finder du rundt omkring i
byens telte.
HUSK, når du køber mad i
teltene, så støtter du også
foreningslivet.
Priser på drikkevarer i teltene
Øl 0,4 l
kr. 40,Øl 0,4 l, 3 stk.
kr. 100,Tempt Cider
kr. 40,Tempt Cider, 3 stk.
kr. 100,Shots
kr. 25,Shots, 5 stk.
kr. 100,-
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Østjyllands største
kræmmermarked

T

BYFES

Lørdag
Besøg de mere end 200 boder
og gør en god handel.
Markedet finder sted i nogle af byens
centrale gader - Boulevarden,
Rathlousgade og Gerdorffsgade - der på dagen er stopfyldt med mennesker.
Bestilling af bod:
Annie Rejmer Lund
Odder Kræmmermarked
Booking via oddermarked@gmail.com

9

Velkommen til Old Timer-turen 2018
Lørdag den 4. august
Old Timer-turen er en integreret del
af byfesten i Odder. Allerede fredag
starter arrangementet med optoget der
officielt åbner byfesten. Her er vi med,
og de køretøjer, der er beskrevet i vort
program deltager sammen med en
håndfuld lokale veterankøretøjer.
I år har Odder Byfest 30 års jubilæum,
og vi har været en del af byfesten
siden 2005. Temaet for dette års byfest er 1980-erne. Vore køretøjer lever
fint op til dette. Selv om nogle er væsentligt ældre, kunne de godt ses i trafikken op
gennem 80‘erne. 45 deltagere er den øvre grænse for deltagerantallet, da det er et
passende antal ude på ruten og ligeledes i forhold til gågadens længde. Der bliver
fyldt op fra den ene ende til den anden. Desværre betyder antalsbegrænsningen, at
der hvert år er nogle, der gerne vil deltage, men bliver placeret på venteliste for det
tilfældes skyld, at der måtte komme afbud. Enkelte er så heldige, at få tilbudt en
plads, men ellers må de vente til næste år.
I de foregående år har vejret jo tilsmilet os således, at turen har kunnet afvikles i
fint vejr, oftest i flot solskin, men under alle omstændigheder i tørvejr.
Vi håber vejret vil tilsmile årets 30 års jubilæumsfest
Program:
Mødetid kl. 8.00 på Ålykkecentret til indskrivning og morgenmad. Afgang kl. 9.00.
Ca. kl. 13.00 retur til Gågaden for parade og publikumsbedømmelse. kl. 14.00.
Afgang fra Gågaden til Ålykkecentret for præmieoverrækkelse og eftermiddagskaffe.
Publikum er naturligvis også velkommen til at lægge vejen forbi Ålykkecentret inden
start og ved løbets afslutning, for at se køretøjerne.
Vi takker vore velvillige sponsorer for økonomisk støtte. Støt dem, de støtter os.
Samtidig retter vi en tak til Aktivitetshuset for god hjælp. Et evt. overskud fra arrangementet tilfalder Aktivitetshuset.
Kig ind på vores hjemmeside: www.veteranlauget.balshave.dk, der er somme tider
noget nyt. Desuden er vores Onsdagstræf ved Hølken Strand, i perioden fra 18/4
til og med 19/9 2018 godt besøgt. Du er velkommen til at kigge forbi, også uden
veterankøretøj.
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Odder Byfest

11

Hop Ind
Fredag

18.00-20.00:
Spisemusik v. Marcus Skibby m. band
20.30-23.00: The Odder Ones
The Odder Ones er et af Odders mest
kendte bands gennem tiden, og stod bl.a.
bag en single for Lokalradioen i 1989.
Sidste år genopstod bandet med stor succes til byfesten, hvor de væltede et fyldt telt
med højt humør og god musik. I år lover The Odder Ones, at der kommer flere overraskelser på scenen – alle med et lokalt islæt.
23.00-01.00: Festmusik ved DJ Møller

Lørdag
18.00-20.00:
Spisemusik v. Marcus Skibby m. band
20.30-23.00: Sonja Hald
… vindskæve, finurlige tekster - bugnende
med ordspil. Rock i indiestil.
Det er drilsk, livskraftig, dansksproget rock
med referencer til både C.V. Jørgensen
og Skaløe. Sonja Hald er et byggeprojekt af en gruppe frie musikere fra det danske
midtland. Dogmet for Sonja blev ”mindst mulig afstand mellem tanke og handling”.
Således blev debutalbummet ”Vækstplanen” også til på sammenlagt 12 dage.
I august 2014 vandt Sonja Hald KarriereKanonen og de efterfølgende 12 måneder
bød på +70 koncerter bl.a. sammen med Magtens Korridorer, Folkeklubben og Kim
Larsen. Følg bandet op til byfesten på Facebook – spiller bla. til Samsø Festival,
se også Sonja Hald - Kaskaderne og Jonas Dahl, som bor i Malling er forsanger og
navnet er opstået som en ordleg heraf.
23.00-01.00: Festmusik ved DJ Møller
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Hop Ind
BONDE’S STREET FOOD BOD
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Pulled pork burger
50 kr
2 grillpølser med brød
30 kr.
Frankfurt m. brød
30 kr.
Fransk hotdog
25 kr.
2 stk. smørrebrød*
50 kr.
Kartoffelsalat med frikadeller*
50 kr.
*(kun lørdag er for 2 stk. smørrebrød + kartoffelsalat med frikadeller)

BONDE’S BUFFET serveres på porcelæn og (med)bestik

Bonde’s buffet er en tag-selv buffet bestående af grillet australsk okse entrecote,
grillet kylling, chili vanilje marineret skinke med diverse kartofler og salater.
Hertil serveres diverse saucer, brød og aioli.
Pris 175 kr. ved forsalg inden 1/8 på MobilePay 6170 8654. Skriv besked fredag eller lørdag
Pris 200 kr. ved køb i teltet.

fredag
Kom og smag 4 øl0 ved
.3
17
0kl. 16.3
Alm. Øl pilsner/classic
40 kr.
an,
#special øl
45 kr.
ølsommelier Stef80 kr.
is
Pr
w
re
Tempt
40 kr.
Royal Unib
Shots
25 kr.
#s
Albani 185pecial øl:
Drinks
45 kr.
Drinks dobbelt op (4 cl spiritus) 60 kr.
IPA, Schiø 9, Schiøtz Gylden
Sodavand/popkorn
10 kr.
Newcastl tz Mørk Mumme,
Vand/Chips
15 kr.
Irish Stou e Brown Ale, Murphy
t, Edelweis
’s
Rød- og hvidvin (160 kr. pr. flaske, 40 kr. pr. glas)
s Snowfrec
h

Drikkevarer

Pakkepriser (NYT NYT)
1 kande alm. øl
200 kr. (refill 175 kr.)
3x almindelige øl
100 kr.
3x specialøl
125 kr.
5x shots
100 kr.
6x drinks (KUN 2 cl spiritus)
240 kr.
Tøsepakken:
To drinks, to shots, to chips
150 kr.
Herrepakken: 6 specialøl
250 kr.
Børnepakken: En sodavand eller vand og 1 pose chips 25 kr.
Trekløveren: 3x alm. øl eller Tempt, 3x shots og 3 poser chips 200 kr.
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Tandhjulet
Fredag
16.00 – Teltet åbner
18.00 – 22.00 Vi tænder grillen, og serverer
lækre bøffer med delikat tilbehør og gode vine til.
Lørdag
12.00 – 15.00 Herrefrokost
I år har vi større telt, og plads til 149 mænd
– det største antal nogensinde
18.00 – 22.00 Grillen er tændt, og bøfferne klar til at blive
serveret af erfarne rotarymedlemmer

Spisning fredag og lørdag

Vi kan i år byde velkommen i vores store telt med masser af
både ude- og indendørs siddepladser. Menuen leveres fra
Montra Odder Parkhotel og serveres med gode udvalgte vine
med mulighed for efterfølgende køb af kaffe og kage.
Servering leveres af medlemmer fra Odder Rotary.
Der vil være mulighed for besøg i VIP lounge, hvor der kan
købes gode udvalgte Rom og Gin i hyggelige
omgivelser.
Overskuddet går i år til:
Aktivitetsforeningen Bronzealdervej.
Ældresagen Odder.
Retroen Odder.
Julehjælp til frimenighedskirken.
Nødhjælpsprojekt i Afrika.
Julehjælp til Joniskis
Shelterbox
End Polio Now

Besøg vores VIP Lounge:
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Fredag den 3. august
14.00 - 17.00
16.00
17.00
17.30 - 19.00
17.45
18.00 - 19.00
18.00 - 20.00
19.00 - 20.00
20.00 - 22.00
20.30 - 23.00
20.00 - 22.00
22.00 - 02.00
22.00
23.00 - 01.00

Fest teltet på Torvet åbner med live musik
Teltet åbner – Tandhjulet
Byfestoptog starter på Torvet
Munch & Broderskabet – Fest teltet
Koncert med Playlisten – Sydens Perle
Odder Garden – Odder Garden
Spisemusik v. Marcus Skibby m. band – Hop Ind
Odder Marimbas – Odder Garden
Blue Minds – Odder Garden
The Odder Ones – Hop Ind
Munch & Broderskabet – Fest teltet
Festen – glad & dansevenlig musik – Fest teltet
Koncert med Nice Try – Sydens Perle
Festmusik ved DJ Møller – Hop Ind

R
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BYF
JO &
THE MOFOS

Lørdag den 4. august
08.30 - 09.15
09.00 - 17.00
09.30
11.30 - 15.00
11.30
12.00 - 13.30
12.00 - 15.00
Ca. 13.00 - 14.00
14.00 - 15.30
14.30
15.00 - 18.00
15.30 - 18.00
17.00 - 20.00
18.00
18.00 - 22.00
18.00 - 20.00
18.00 - 20.00
18.00 - 21.45
19.00 - 22.00
20.00
20.30 - 23.00
22.00 - 02.00
23.00 - 01.00

Old Timer løbet køretøjerne er ved Ålykkecentret
Besøg Løvens Hule – Lions Club
Børnekoncert/Morten Kolonihavehus – Sydens Perle
Munch & Broderskabet – Fest teltet
Koncert med Cowboys DK – Sydens Perle
Odder Harmoni Orkester – Odder Garden
Herrefrokost – Tandhjulet
Parade med bilerne fra Old Timer-turen i gågaden
FDF Horsens Musik – Odder Garden
Koncert med Konfetti – Sydens Perle
Bare os (Nova B & Jesper) – Fest teltet
BarrelHouse Jazzband – Odder Garden
Ladies Night – Nordens Perle
Dinner Koncert med Aarhus Lounge Quartet – Sydens Perle
Bøf på grillen – Tandhjulet
Servering af byfestens lækreste byfest-menu – Sydens Perle
Spisemusik v. Marcus Skibby m. band – Hop Ind
De Folkelige – Fest teltet
John Mogensen Live – Odder Garden
Koncert: vinderen af DK har Talent 2017- Jo & The Mofos – Sydens Perle
Sonja Hald – Hop Ind
90’er festen – Fest teltet
Festmusik ved DJ Møller – Hop Ind

Ovenstående programtider er anført med
forbehold og er vejledende.
Der kan forekomme ændringer.
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Sydens Perle
Fredag den 3. august 2018

Kl. 17:45 – Koncert med Playlisten
Playlisten sparker for alvor byfesten igang i
Sydens Perle Teltet.
Playlisten er en powertrio med hang til
velsmurt dansevenlig pop. De tre medlemmer har alle mange års erfaring med at spille
festmusik, og ved derfor, hvad der kræves
for at sikre den optimale musik til festen….
hver gang.
Bandet er ikke som de fleste andre festbands,
da trioen har allieret sig med en maskine. En
maskine, der kan betegnes som bandets fjerde
medlem. Med hjælp fra den, er det muligt at
få tre personer til at lyde af meget mere, end
man skulle tro muligt… lyt til demomaterialet, og døm selv!
Playlisten har aftalt med deres gamle venner,
bl.a. Rick Astley, George Michael, Thomas
Helmig, Justin Timberlake, Peter Gabriel, Danseorkesteret, Katy Perry og Michael Jackson,
at bandet kun spiller disse kunstneres bedste
numre.
Kl. 22:00 – Koncert med Nice Try
Sydens Perle´s gode venner Nice Try spiller
kick-ass hardrock og de lokale drenge giver den
max gas.
Bandet spiller musik fra dengang der var dømt
langt hår, læder, nitter, make-up, og ikke
mindst headbanging. Repertoiret består af et
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bredt udsnit af klassiske hardrock numre
fra bands som Twisted Sister, Guns
N’ Roses, Def Leppard, GorkyPark og
Europe, og mange flere
Nice Try spiller melodisk hardrock med
kanon power og fede guitar-rifs.
Nice Try består af:
Borg: Bas
Sim: Trummer
Thom: Vokal
Troel: Guitar

ODDESRT
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Sydens Perle
Lørdag den 4. august 2018

Kl. 09:30 – Koncert med Mortens Kolonihavehus
Live musik og sjov for Børn og barnlige sjæle.
Mortens Kolonihavehus er en nyt koncept af
den lokale entrepreneur Morten Sand.
Mortens har altid ønsket at spille for børnene
og har med glimt i øjet og håret højt på strå
lavet et lærerigt og indlevende liveshow.
Det skal både ses og høres – så kom og syng
med – og lær måske lidt om den populær og
folkelige musik.

T
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Kl. 11:30 – Koncert med Cowboys
Cowboys DK spiller akustisk melodisk ROCK
fra dengang
Hør bl.a numre fra:
Bon Jovi, Guns N’ Roses, U2, AC/DC, Aerosmith, Bob Dylan, Pearl Jam, Sandmen, Live,
Bad Company, Alanis Morrisette, Green Day,
DAD, Counting Crowes, Eurythmichs, Soul
Asylum, Black Crowes, Europe, Bryan Adams,
Mr. Big, Poison m.fl. - > Krydret med sjov og
spas & anekdoter.
Kom og syng med!
Cowboys DK består af:
Rasmus Pedersen: Vokal, Guitar & Mundharpe
Thomas Tikjøb: Vokal & Guitar
Mikkel Pedersen: Guitar & Kor

Vi ses i Sydens Perle – Stedet hvor der festes!
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Sydens Perle
Lørdag den 4. august 2018

Kl. 14:30 – Koncert med Konfetti
Konfetti er et ungt festorkester med lokale rødder
og en fælles kærlighed til uopslidelig popmusik
fra alle årtier.
Vi holder af at fylde dansegulvet -> og med
Konfetti ved det musikalske ror, er alle dansetrin
tilladt!
Festorkesteret Konfetti består af
Jonathan (keyboard & kor), Laurits (bas),
Søren (trommer) og Johannes (sang & guitar)
Kl. 18:00 – Dinner Koncert med
Aarhus Lounge Quartet
Aarhus Lounge Quartet spiller først og
fremmest gode sange.
Bandets repetoire tager delvist udgangspunkt i den amerikansk jazz- og bluestradition. Det er velkendt klassikere fra navne
som Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Peggy
Lee og Nina Simone.
Men inspirationen kommer også i høj grad
fra soul og R’n’B musikken med fortolkninger af blandt andre Ray Charles, The
Supremes og Billy Joel. Alt sammen smagfuldt spillet med bandets helt egen lyd,
der er lige dele tradition og nyfortolkning.
Omdrejningspunktet for Aarhus Lounge
Quartet er altid den gode melodi.
Mettes varme stemme bliver på fornem
vis bakket op af et velspillende band der
på samme tid udviser både stor autoritet
og legesyge.
Kl. 18:00 – 20:00 Servering af
Byfest menu 2018 Helstegt
pattegris med lækkert tilbehør
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Sydens Perle
Kl. 20:00 – Koncert med Vinderen af
Danmark har Talent 2017 - Jo & The Mofos
Rocksensationen Jo & The Mofos med Johanne
Astrid bag trommerne har, efter sejren i ‘Danmark Har
Talent’ i 2017, turneret flittigt rundt i hele landet og
den massive interesse er ikke blevet mindre.
Den er tværtimod kun blevet større. Lige fra
Johannes gæsteoptræden med D-A-D til Snoop
Doggs deling og ros af bandets optræden, så har
opmærksomheden været enorm fra både indland
og udland. Efter bandets spæde start med diverse
covernumre som hyldest til rockens allerstørste, så
har den naturlige udvikling til selvskrevne numre
været utroligt succesfuld. Det hårde arbejde har
så sandelig båret frugt. Udgivelsen blev fejret med
en TV-premiere på et af numrene i semifinalen til
‘Danmark Har Talent 2018’ dagen efter udgivelsen.

T

BYFES

Kl. 22:00 – Årets vildeste koncert med Flashback 80’s
På med svedbåndet, bind Converse-skoene, og frem
med gamacherne, for nu skal der 80’er festes.
Flashback 80’s har de seneste år markeret sig som
et af landets mest dedikerede 80’er bands. Nu er
Flashback 80’s klar til at tage dig med på en
forrygende tidsrejse tilbage til de sprudlende
farverige 80’er dage, hvor Helmig havde
slangekrøller, Michael Jackson stadig var ”Bad” og
Tv2 endnu kun var et ungdomsorkester fra Århus.
Flashback 80’s leverer alle de fede gamle 80’er
hits, danske såvel som internationale. Så hold fest
i selskab med Sanne/Sneakers, Dodo, Tina Turner,
Helmig, Tøsedrengene, Ray dee ohh, Halberg/larsen,
N.E.W.S, Michael Jackson, og mange, mange flere…
Flashback 80’s leverer et energifyldt og farverigt
show med godt for både øjne og ører. Bandet består
af professionelle musikere, som leverer et show med
stort musikalsk overskud og et 80’er glimt i øjet. Alle
må overgive sig når Flashback 80’s sender en lind
strøm af 80’er hits ind i øregangene på publikum…

Hos Sydens Perle har vi:

• Stort legeområde til børnene
• Lækker musik under hele byfesten
• Stort udendørs område med borde / bænke
• Specialbar med Vin/Bobler og Special-øl DER
OD T
bemandet af professionel vinmand
BYFES
• Madbod med pølser, pommes frites m.m.
• Green Vibe Burger sælger lækkerier på pladsen
• Flere barer med lækre drinks og rigelig med kolde
øl, vand og m.m.
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Nordens Perle
Lørdag den 4. august 2018
Kl. 17:00 – 20:00 Ladies Night
(kun for kvinder med billet, teltet
er lukket for offentligheden)
Fantastisk mad og lækker musik!
Du finder ikke et sjovere sted at være

kr. 199
,-

inkl. ma
velkomst d,
og unde drink
rholdnin
g

Lækker mad
Servering af byens fodboldhelte
Super underholdning fra Kolling brødrene.

Det bliver en fantastisk
aften i Nordens Perle…
Se hvordan du køber billet her:
www.facebook.com/NordensPerle
HUSK: Teltet er i år flyttet ned på pladsen
ved siden af Sydens Perle
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Besøg

Løvens Hule

på nederste del af Boulevarden

Kom og få
en hyggelig
stund med
løverne

R
ODDEEST
BYF

Prøv
Camp vores
Bo
mang la med
e flot
te
præm
ier.

Lørdag kl. 09:00 – 17:00
Her vil vi hygge om ”trætte”
kræmmergæster.
Kaffe med kage, øl, vand,
vin, pølser m.v.

Lions Odder

Overskud går til humanitære formål.
0% til administration.
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Garden Party Musikprogram

Fredag:
18.00-19.00 Odder Garden
musik til middagen

19.00-20.00 Odder Marimbas
En sammenspilsgruppe,
som spiller en bred vifte af
musiske genrer.

20.00-22.00 Blue Minds
Alternativ pop/rock

Lørdag:

.

12.00-13.30 Odder Harmoni Orkester
14.00-15.30 Odder Garden &
FDF Horsens Musik
15.30-18.00 BarrelHouse Jazzband

Classic Jazz, New Orleans & Swing

19.00-22.00 John Mogensen Live
Mogensens elskede sange
24
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Menu – I år tilbyder vi lækre retter fra:
Fredag aften kl. 17.00 – 21.00

Madhimlen
Håndlavede madoplevelser

Danmarksmesterens grillmedister
m. brød, hjemmelavet ketchup og sennep ........................... kr. 35,00
Skiver af krogmodnet oksehøjreb
m. bearnaisecreme, bagt kartoffel m. øko-smør og salat ...... kr. 125,00
Grillet Øko nakkefilet fra Guldrummet m. BBQ-sauce
Hertil bagt kartoffel m. øko-smør og salat ........................ kr. 115,00

Lørdag frokost kl. 11.00 – 16.00
Danmarksmesterens grillmedister
m. brød, hjemmelavet ketchup og sennep ........................... kr. 35,00
Tartelet “de luxe” m. høns og sommergrønt .............. 2 stk. kr. 45,00
........................................................................... 3 stk. kr. 60,00
2 stk. lune frikadeller af glad gris
Serveret med kartoffelsalat med radiser & karse ................... kr. 75,00

Lørdag aften: kl. 17.00 – 22.00
Danmarksmesterens grillmedister
m. brød, hjemmelavet ketchup og sennep ........................... kr. 35,00
Skiver af krogmodnet oksehøjreb
m. bearnaisecreme, bagt kartoffel m. øko-smør og salat ...... kr. 125,00
Grillet Øko nakkefilet fra Guldrummet m. BBQ-sauce
Hertil bagt kartoffel m. øko-smør og salat ........................ kr. 115,00
Tartelet “de luxe” m. høns og sommergrønt .............. 2 stk. kr. 45,00
........................................................................... 3 stk. kr. 60,00
25

Byfest for hele familien
AKTIVITETSDAG & BØRNELOPPEMARKED
Lørdag kl. 9.00 – 15.00

DUI-LEG og VIRKE

AKTIVITETER
• Hoppeborg
• Fiskedam
• Diverse spil

KAFFEBOD
• Kaffe + The
• Sodavand + kildevand
• Slush-ice
• Popcorn
• Kage + boller
• Pølsehorn

NYT – N
YT –
Vi flytte NYT
r til
Rådhu
parkerin sets
gsplads
.

BØRNELOPPEMARKED

Lørdag kl. 9.00 – 15.00
Alle børn indbydes til at sælge/bytte deres ”lopper”.
• Det er et børnearrangement, men mindre børn
kan medbringe en voksen
• Alle boder skal bemandes af børn
• Alle effekter i boderne skal være børneting
• Prisen er 50 kr. som opkræves på dagen
• Boderne vil være på p-pladserne ved Rådhusets parkeringsplads
Tilmelding til børneloppemarked:
Foretages via mail til DUI.BYFEST@gmail.com
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Bemærk
!
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æ
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Odder Byfest
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Byfest hos Anne’s med levende musik
Fredag og lørdag
(hele dagen)
Varmrøget laks på
salatbund med urtedressing
og friskbagt brød
115,- pr. pers.

Fra kl. 17.00
Rosastegt
kalvemørbrad,
hvidkålssalat
og flødekartofler
140,- pr. pers.

Vi har også vores lækre salater, sandwich, kolde øl,
gode vine og kaffe fra Nespresso.

Åbningstider i byfesten
tors. 7.00-20.00 · fre. 7.00 - 22.00
lør. 9.30-22.00 · søn. 10.00 -18.30

www.annes-mad.dk - mail@annes-mad.dk
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Tag afsted på
cykel ud i det blå
18 skønne ruter i Østjylland

Vejl. Pris 50,Find salgssteder på VisitOdder.dk

Oplevelser for
børn i alle aldre
Hent ActiveKid folderen ved Turist I-spots i
Odder eller find den online på ActiveKid.dk
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Odder Stadtfest

1. august - 4. august 2018. Thema: 1980s
Östjütlands grössten Flohmarkt – Rock/Live-Musik – Speise- und Bierzelte
– Fahrradrennen in die Gemeinde Odder – Oldtimer-Parade und vieles mehr…
In Zusammenhang mit dem alljährlichen Odder Stadtfest verwandelt sich Samstag
das gesamte Städtchen Odder in Ostjütlands grössten Flohmarkt mit über 200
Ständen. Dazu Speise- und Bierzelte mit Live-Musik. Samstags können Sie darüber
hinaus die schönen alten Motorräder und Oldtimer in der Parade durch die
Fussgängerzone. Aber Schon
Mittwoch: Hads Herred Rundt - Fahrradrennen.
Donnerstag: Musik unter der Buche - Konzert im Freien
Freitag: Eröffnung des Stadtfestes mit dem Thema „1980s“
mit Parade durch die Stadt.
Speise- und Bierzelte - Live-Musik.
Samstag: Das grosse Flohmarkt im ganzen Innenstadt.
Speise- und Bierzelte - Live-Musik.
Alle sind herzlich Willkommen. Wir sehen uns.

Odder Town festival

August 1. – August 4. 2018. Theme: 1980s
East Jutland’s largest flea market – Rock/Live-Music – Food and beer tents
–Family bicycle race – veterans parade and much more….
In connection with the annual town festival, the entire town of Odder will be
transformed into East Jutland’s largest flea market with more than 200 traders
participating. Pick up a bargain among flea market finds, ceramics, antiques, paper
cuttings, toys, technical items, and much more!
On Saturday you can also feast your eyes on vintage cars in the parade which will
pass through the pedestrianised streets
Wednesday: The ’Tour of Hads Herred’ family bicycle race.
Thursday: Music under the beeches
Friday: Official opening of the Town festival under the theme „1980s “.
Parade through the town. Food and beer tents with live music.
Saturday: East Jutland’s largest flea market.
Food and beer tents with live music.
Everybody is welcome. – See you at Odder Town Festival.
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Sponsorer
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