
August

Tyvstart 28. august, Kl. 16.30-17 + kl. 19-19.30
Vi tyvstarter Trekantområdets Festuge 
med intim Tango opvisning    
Krydset Bispebroen/Storegade, Haderslev

Kridt 28. august
Kridtkunst Byrum / LEG PLAY.
Oplev Kridtkunst skabt i samarbejde 
med Trekantområdets Festuge og 
Kolding Designskole.
Trekantfestuge Headquarters, Gravene 14G

marked 29. august, kl.10-14
Børneloppemarked.
For børn til børn og legesyge voksne!
Gravene, Haderslev

Koncert 29. august, kl. 14
Bo Evers kombinerer legesyg musik 
og tekst, så det hele blomstrer op i 
en højere enhed, der sætter gang 
i både danseben, lattermuskler og 
tårekanaler. 
Skøtts kaffebar, Gravene, Haderslev 

Kunst 31. august - 1. oktober
Kunst2Go: Christian Finne.
Oplev foliekunst fra os til alle Jer på 
farten. For Christian Finne handler 
det ikke blot om de ellers meget 
dekorative mønstre, som findes i hans 
værker, men snarere om at sanse og 
erfare en hel levet verden, som kan 
findes i det psykedeliske.
Busstationen, Haderslev

September

Kunst 1. september - 1. oktober
Kunst2Go: Fie Norsker.
Få en kunstkop, når du køber din 
kaffe2go på Skøtts Kaffebar eller 
Circle K Haderslev. Kunstkoppen er 
lavet af kunstner Fie Norsker, som 
i værket har forholdt sig Festugens 
tema På den anden side.
Fie Norskers værker åbner for 
drømmeagtige scenarier, hvor 
abstrakte opstillinger, fabelagtige 
væsener, enkeltstående kropsdele 
og symbolfyldte landskaber udfoldes 
og væves ind i hinanden. Hendes 
værk spænder bredt fra akvarellernes 
historiefortættede fremstillinger og 
tegningernes tæthed over maleriernes 
enkle landskaber og opstillinger til 
keramikkens simple figurer.
Skøtts Kaffebar / Circle K, Haderslev

Kunst 4. september, kl. 12-14
Kunst2Go: Iris Bakker.
Du kan opleve kunstneren Iris 
Bakker i aktion, når hun vil skabe et 
udsmykkende værk i samarbejde med 
dig som forbipasserende. Hun tegner 
portrætter direkte på vinduerne i 
ventesalen ved Haderslev Busstation, 
hun står på den ene side af glasset 
og du står model på den anden side. 
Sådan kan du selv følge med, i mens 
du ser dit portræt dukke op foran dig. 
Iris arbejder lynhurtigt når hun med 
sin flygtige streg sætter menneskelige 
relationer og interaktioner på 
dagsordenen gennem sine live-
portrættegninger.
Ventesalen haderslev Busstation

Kunst Fernisering d. 4. september, kl. 17
Fernisering: Duck’s Army.
Lasse Petersen, Bruno Kjær & Felix 
Pedersen lancerer i samarbejde med 
5 skoler i Haderslev kommune et 
kunstprojekt ved navn Duck’s Army. 
En hær af ænder indtager vandene i 
Haderslev!
Åbning og tale ved formand for 
Udvalget for Kultur og Fritid Kjeld 
Thrane og specialkomponeret 
Andehærsmusik ved Musikskoleleder 
Jesper Ry.
Bassinet, StreetDome, Haderslev

Kunst Fernisering d. 4. september, kl. 14
Udstilling: Billedet på! 
Kunstnerne bag projektet Duck’s 
Army Bruno Kjær og Felix Pedersen 
udstiller egne værker i Vejerboden.
Udstillingen kan opleves  
frem til 4. oktober.
Vejerboden, Haderslev Kunstforening

marked 5. september, Kl. 17-19
LoppeMRKD byder på en masse 
spændende boder med både design 
og genbrug. Her kan du finde guldet 
til dit næste vilde outfit, opdage 
planten eller vasen der fornyer din 
indretning eller købe nyt lækkert 
design fra de designstuderende på 
UC Syd i Haderslev.
StreetDome, Haderslev 

Koncert 5. september, kl. 19 + kl. 21
Oplev kunstnere som Ninel og Skt. 
DeLarge når vidunderLIVE rykker 
ud med de sprødeste koncerter i 
DIODON. Det er LIVE og det er musik 
der skal opleves i nuet.    
StreetDome, Haderslev 

Live 16. september, kl. 19
Taxapodcast.
Tag med på en rejse tilbage til 
1990’erne når Helene Appel og Agnete 
Melchiorsen laver tre live Taxapodcasts 
med screening/analyse og specielt 
komponeret sang til hver gang.
Kunsthal 6100, Haderslev

Foredrag 21. september, Kl. 19-21.30
Foredrag: Freddy Fey.
Som 16-årig røg Freddy sin første pibe 
hash. Fra hash til heroin og til et liv 
på bunden af samfundet. Freddy Fey 
fortæller hudløst ærligt- uden løftet 
pegefinger- om et liv de færreste har 
lyst til at leve. 
Gram Fritidscenter

Sang 21. september, Kl. 19-20.30
Kom med til sangvandring – en 
byvandring med fællessang. Vores 
vært tager dig med på en rundtur i 
byen, hvor vi besøger nogle af byens 
særprægede steder. Turene vil kredse 
om forskellige temaer, som skaber 
rammen for aftenen. Du vil blandt 
andet blive klogere på hvorfor Naffet 
hedder Naffet, hvad Jomfrustiens rolle 
var før og vil være fremover, og du 
vil se steder, som du måske ikke har 
set før. Samtidig vil vi synge sange 
fra højskolesangbogen med byens 
bygninger og gader som kulisse. 
Tema: Byens vand
Trekantfestuge Headquarters, Gravene 14G, 

Koncert 24. september, Kl. 20
Jazz i Trekanten:
Cæcilie Norby & Lars Danielson.
Jazz i Trekanten arrangerer i 
samarbejde med SG25 koncert  
med Cæcilie Norby & Lars Danielson 
– Just the two of us.
SG25, Haderslev

Foredrag 24. september, kl.19.15
Anders Morgenthaler – FRELST
Anders Morgenthaler har lagt 
sit forbrug, sine madvaner og 
sine transportvaner om, så hans 
klimabelastning er så lille som mulig. 
Han gør det for verdens skyld, især 
for sine børns skyld, og i sidste ende 
helt og aldeles for sin egen skyld. Nu 
påstår han endda, at han ikke oplever 
det som et absolut sammenbrud af sin 
livskvalitet, og at det ikke er så svært, 
som man skulle tro!
Kulturhuset Bispens CafÉ, Haderslev

Koncert 26. september, Kl. 20
Jazz i Trekanten:  
Martin Schack Trio + Signe Juhl.
SG25, Haderslev

Skate 26. september
Flamingo Pit.
Mød Flamingo Pit Rollerskate crew 
og vær med til konkurrencer og 
workshops i side-by-side rulleskøjter.
Extra: Rollerdisco koncert.
StreetDome, Haderslev

Børn 28. september, kl. 15.30
Trekantlitteratur:  
Brødrene Grimm.
Hans & Grete i heksens hus.
Besøg heksens hus fra eventyret 
om Hans & Grete og spis en dejlig 
pandekage.
Oplæsning på tysk & dansk.
Kulturhuset Bispen, Haderslev

Foredrag 29. september, Kl. 19
Trekantlitteratur:  
Foredrag af Knud Romer.
Vi er mere tyske, end i vi tror!
Knud Romer er vokset op med det 
tyske sprog og den tyske kultur på 
Falster. Knuds mor kom fra Tyskland 
efter 2. Verdenskrig, og moderens 
tyske baggrund har præget hans liv 
og forfatterskab.
Kulturhuset Bispen, Månen, Haderslev

Oktober

Lyrik 2. oktober, Kl. 17
Sidses Erotiske Alfabet.
Fredagsbar med brandvarme rim med 
hemmelige lyster og om skældsordet 
Svans, der helt misforstået bruges om 
Hans, Thomas’ tå og Ullas ukulele trick. 
Skøtts kaffebar, Gravene, Haderslev

Koncert 5. oktober, Kl. 19
Musik-og Poesiværksted:  
Nikolaj Nørlund.
Hvad sker der, når en etableret 
sangskriver præsenteres for en række 
digte og udfordres til at komponere 
musik til ét af digtene, og hvad sker 
der, når udfordringen sker foran et 
publikum, og kunstneren kun har en 
time til at sætte musik til teksten?
Komponist og sangskriver Jesper 
Mechlenburg er aftenens vært.
Nikolaj Nørlund spiller efterfølgende 
et par numre. 
Kulturhuset Bispen, Månen, Haderslev

Workshop 6. + 8. oktober, Kl. 9-11
Trekantlitteratur:  
Grimm post-it Tegneworkshop.
Tegneworkshop, hvor vi med 
inspiration fra højtlæsning af Hans 
og Grete, Hærgehans og Grimme 
Grete og Mohammed og Grete tegner 
Grimm eventyr på post-it sedler. 
Trekantfestuge Headquarters, Gravene 14G

Koncert 9. oktober
Koncert med Trekantområdets Unge 
Lab. Se trekantfest.dk for mere info.

Scoot 10. oktober, Kl.12-15
Air’N’Style.
Løbehjulsevent i StreetDome. Se 
program for dagen på trekantfest.dk
StreetDome, Haderslev

BØRN 11. oktober, Kl. 13
Trekantlitteratur:  
Højtlæsning med Katrine Bille.
Kom og vær med, når Katrine Bille fra 
DR Ramasjang læser højt fra Grimms 
eventyr Hans & Grete.
Kulturhuset Bispen, Månen, Haderslev
 

Workshop 13.-17. oktober, 

  tirsdag-fredag 12-17 og lørdag 10-14
Billedkunstner Pelle Brage har brug 
for hjælp på fabrikken. Der skal 
produceres kunstmateriale, snittes 
og klaskes, så vi kan få lavet en 
udsmykning til Kulturhuset Bispen. 
Kom og vær med!
Kunsthal 6100, Haderslev

Familie 16. oktober, Kl.10
Eventyrligt LEGO.
Byg din helt egen scene fra eventyret 
om Hans & Grete i LEGO! Lyt til 
eventyret og slip fantasien løs. 
Bagefter udstiller vi de flotte scener i 
vinduerne.
Trekantfestuge Headquarters, Gravene 14G

Workshop 17. oktober, Kl. 10
Badge Værksted.
Vi har en badgemaskine så du kan 
designe din helt egen badge. Vi 
har også magasiner og bøger du 
kan klippe i samt masser af tuscher 
og tegnepapir, så kom forbi med 
jeres statements, tegneglæde og 
allerbedste idéer!
Trekantfestuge Headquarters, Gravene 14G

Workshop 21.oktober
Novelle-Workshop.
Elever fra en skole i Haderslev 
arbejder med novellesamlingen  
På den anden side, hvor de selv skal 
skrive en novelle på en eftermiddag i 
selskab med en forfatter. Novellerne 
bliver efterfølgende trykt og der vil 
blive afholdt fernisering i november. 
Læs mere på trekantfest.dk
Trekantfestuge Headquarters, Gravene 14G

Live  21.oktober, kl. 19
Taxapodcast.
Kunsthal 6100, Haderslev

Sang 26. oktober, Kl. 
Kom med til sangvandring. 
Tema: Byens bagsider
Trekantfestuge Headquarters, Gravene 14G 

Workshop 28. oktober, Kl.15-17
Badge Værksted.
Vi har en badgemaskine så du kan 
designe din helt egen badge. Vi 
har også magasiner og bøger du 
kan klippe i samt masser af tuscher 
og tegnepapir, så kom forbi med 
jeres statements, tegneglæde og 
allerbedste idéer!
Vojens bibliotek

NOvember

Udstilling 1. - 30. november

 Udstilling: Atonal Altona.
Jens Blendstrup og Lars Gundersen 
har været i Altona i Hamburg for at 
gå i danskernes fodspor.  Med ord, 
billeder og portrætter føres vi gennem 
det gamle danske område og ser ind 
i byen, som den ser ud fra ’den anden 
side’.
Se lokation på trekantfest.dk

Live 18. november, kl. 19
Taxapodcast.
Kunsthal 6100, Haderslev

Sang 30. November, Kl. 
Kom med til sangvandring.
Tema: Byens gadenavne
Trekantfestuge Headquarters, Gravene 14G

Obs:
Vi tager forbehold for fejl, aflysninger, 
pandemier og frostgrader. De fleste events  
er gratis, men der kan være et krav om billet  
for at vi kender deltagerantallet. 
Find billetter på trekantfest.dk

Program for  
Trekantomraadets festuge(R) 2020  
i  Haderslev Kommune
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Program for  
Trekantomraadets festuge(R) 2020  
i  Haderslev Kommune

28. august – 30. november 2020

Cæcilie Norby  
& Lars Danielson
SG25, Haderslev

24. september, Kl. 20

Knud Romer
Kulturhuset Bispen, Månen, 
Haderslev

29. september, kl. 19

Nikolaj Nørlund
Kulturhuset Bispen, Månen, 
Haderslev

5. oktober, Kl. 19

Højtlæsning:  
Katrine Bille
Kulturhuset Bispen, 
Månen, Haderslev

11. oktober, Kl. 13

Sidses erotske 
alfabet
Skøtts kaffebar, 
Gravene, Haderslev

2. oktober, Kl. 17

FLamingo Pit
Streetdome,  
Haderslev

26. september

Duck’s army
Bassinet ved  
Streetdome,  
Haderslev

Fernisering  
4. september,  
kl. 17

Bo Evers
Skøtts kaffebar, Gravene, Haderslev

29. august, kl. 14

Find billetter og mere info på  www.trekantfest.dk

Kunst2go:
Christian Finne
Busstationen, Haderslev

31. august - 1. oktober


