Information		
Kontanter
kan hæves på dankort i infoboden
Mobilpay
kan anvendes på salgsstederne
Entré til havnen
lørdag kl. 12.00 - 15.30.
Voksne 25 kr. Børn gratis
Entré til musik i Store Telt
lørdag aften 50 kr.
Natbussen (natbustakst)
Natbussen kører både fredag og lørdag til Odder
og Aarhus. Få afgangstider i infoboden.

Søndag 14. juli		
11.00 Havnegudstjeneste
(Store Telt)

Stemningsfuld gudstjeneste ved sognepræst Mette
Rothmann Sørensen. Menighedsrådet er efterfølgende
vært ved en sandwich og en øl/vand.

12.00 Musikalsk underholdning ved
Rasmus Hasselbalch (Lille Telt)

Med sange af bl.a. Kim Larsen, Allan Olsen og Niels
Hausgård.

13.30 Armgang over havnen

Oplevhou.dk
Læs lokale nyheder på byens egen hjemmeside.

Hou Havnefest takker
sponsorerne:
Topsponsorer

Tuborg fondet
Hessellund El		
Cafeen Hou Havn
Dagli’Brugsen Hou
PVS Tecnique
Skjold Optik
Stark Odder
Protruck
Ole Nonbye a/s
Nordea Odder
Tuborg
Jutlander bank

Hou Mesterslagter
Tandlægerne på Torvet
Odder Bowlingcenter,
Sparekassen
Kronjylland
Ejendomsselskabet
Hou 2016 ApS
Hounissen
Laboratorieudstyr
Simpson Strong Tie
Jubilæumsfonden

Havnefestsponsorer

Hou Søsportcenter		
Kvickly Odder
Hou Havnekiosk
Odder Avis			
CC Green			
Askgaards Autoservice
Odder Transportservice
Slot Auto

HOU
HAVNE
FEST
12.-14. JULI

Hou Strandcamping
Eddison Lyd og Lys
Cafe Skuden Hou
Bagergården i Saksild
Jeva a/s
Firmagaveronline
Møllebo A/S

Test dine armkræfter, og vær med til at gi’ publikum
en underholdende oplevelse. Minimumsalder for
deltagere er 14 år.

15.00 Hou Havne-Derby

Havnefestspecialiteten hvor voksne mænd dyster
imod hinanden på kæpdyr. Der er chance for at vinde
en mindre ”formue” i derbyet.

Hou Drop MiniTri Havneløjer
Underholdning og go’musik
www.houhavnefest.dk

16.00 Afslutning
(Lille Telt)

Den traditionelle stemningsfulde afslutning
med fællessang.

Arrangør: Hou Hallens Venner
Yderligere info: Tlf. 20 15 77 81 samt
www.houhavnefest.dk
Tryk:

- en del af GP-Tryk & Zeuner Grafisk

2019

Natbus: Hou, Odder, Aarhus

17.30

Fredag 12. juli		
18.00 Havnefesten åbnes

med åbningstale af forstander Søren Møllgaard Kristensenfra Egmont Højskolen.

Professionelle musikere fra det århusianske musikmiljø spiller sange af bl.a. The Beatles, Elvis Presley,
Otis Redding, Stevie Wonder og Kim Larsen.

”Molevitten” fører an – kom og spil med.

20.00 Blues Buddies (Cafeen)

18.30 Mad på havnekajen fra Hou Mesterslagter

Bringer tilhørerne vidt omkring i den blues baserede
del af rockmusikken, hvor navne som: Gary More, Eric
Clapton, Deep Purple, Bad Company -og mange flere
præger repertoiret.

Stor hakkebøf med pommes frites, bearnaistesovs
og grøn salat - pris 100 kr.
Maden kan allerede nu købes på Odderbilletten.

19.00 Børnedisco ved DJ-Ollie Suwan (Store Telt)

19.30 John Mogensen Live Duo (Lille Telt)

Folkelig og fornøjelig musikalsk underholdning, hvor
publikum slet ikke kan lade være med at synge med
på de kendte John Mogensen hits.

20.00 Blues Point (Cafeen)

Selv om blues er bandets omdrejningspunkt er der
også afstikkere til andre stilarter som rock, funk og
jazz.

22.00 Nice Try starter havnefesten i Store Telt

Særdeles populært lokalt band, som med stort
musikalsk overskud virkelig når ud over scenekanten
og helt ned på de bageste rækker.

22.00 The Sharknadoes (Lille Telt)

Et meget unikt coverband der spiller gamle surf-rock
hits fra starten af 60’erne

22.30 MacGyvers (Cafeen)

Spiller disco, rock og pop, der rykker på dansegulvet.
Kom forbi til en sving om.

00.15 RejaxDJ (Store Telt)

14.00

Lørdag 13. juli		
09.00 Bagagerumsmarked på havnen

Vi gentager tidligere års succes med bagagerumsmarked ved havnefesten.
Stadeplads koster 150 kr. og kan indtil 11. juli
bestilles på mail: emljoh52@gmail.com.

15.00

09.30 Gratis morgenkaffe i Søndergade
09.30 Veteranbiler i Søndergade
10.00 Børneloppemarked i Søndergade
10.30 Mini-triathlon

15.45

Arrangeres i samarbejde med Odder Atletik & Motion.
Dist.: 380 m svømning, 18 km cykling, 4,2 km løb.
Tilmelding kun på: www.odderatletik.dk

Herefter er der mulighed for at feste videre
på Restaurant Skuden på Søndergade i Hou

Fartøjerne til Hou Drop ankommer

Se de sjove hjemmelavede fartøjer, og mød de friske
deltagere. Brug entrebilletten til at stemme på det
flotteste fartøj, og deltag dermed i konkurrencen om
præmier for ca. 2.000 kr.

Hou Drop

Oplev havnefestens festlige højdepunkt, hvor
fantasifulde fartøjer og deres modige drop-piloter udfordrer den stejle rampe og havnevandet i kamp mod
tiden. Konkurrence: Hurtigste tid – Bedste underholdning – Flotteste fartøj.

Ingeline synger
egne sange
(Lille Telt)

Ingeline, som er en
århusiansk
singer-songwriter
med stærke rødder
i folk og pop.

12.00 Børneforlystelser starter med high jumper
og hoppeborge m.m.
12.00 Håndmadder og hyggemusik (Lille Telt)

Country præget musik serveret af Mild Ones skaber
stemning i det lille telt. Nyd samtidig lækre håndmadder og en god fadøl.

16.00

Midnight Special (Cafeen)

17.00

Uddeling af midler (Store Telt)

17.15

Præmieoverrækkelse for Hou-Drop
(Store Telt)

Topprofessionel DJ holder fuld gang i teltet resten af
aftenen.

02.00 Godnat og tak for i aften.

Grillede løgsteaks (200 g), pommes frites, bearnaicesovs og grøn salat – pris 100 kr.
Maden kan allerede nu købes på Odderbilletten.

20.00 Shooters spiller i Lille Telt

18.15 ”Spil med på kajen”

Vi slår dørene op for børnedisco, mens mor og far
hygger i teltene.

Mad på havnekajen fra Hou Mesterslagter

Stor spilleglæde og godt håndværk af de erfarne
musikere med mere end tredive års erfaring.
Hou Hallens Venner uddeler midler fra sidste års
overskud.

- samt udtrækning af publikumspræmier.

Entre til aftenens musik i Store Telt 50 kr.
21.00 Back Track starter en forrygende
aften med teltbal i Store Telt

Bandet formår at komme helt ud over scenekanten
med deres fantastiske indlevelsesevne og engagement, og de elsker at skabe en musikalsk oplevelse.

23.00 Chris Grey & The BlueSpand (Cafeen)

Som med deres sang “Mammas Mammalaid” har
været vist et astronomisk antal gange på Facebook
og You Tube.

23.00 We are the 90’s fortsætter
teltballet i Store Telt

Glæd dig til et forrygende gensyn med mange af de
udødelige 90’er klassikere. We are the 90’s har stort
fokus på at inddrage publikum og skabe en helt unik
stemning.

02.00 Godnat og tak for i aften.
Herefter er der mulighed for at
feste videre på Restaurant Skuden på
Søndergade i Hou.

