Program
TIRSDAG DEN 20. AUGUST
Kl. 18.30 Picnickoncert - Poplic Service spiller
i ’Gryden’ på Fæstningen
Arr. Korsør Picnickoncerter
Kl. 19.00 Officiel åbning af Maritime Kulturdage 2013
ONSDAG DEN 21. AUGUST
Kl. 10.30 Gadeteater - ’Race Dog’ underholder børn og
barnlige sjæle i ’Gryden’ på Fæstningen.
Arr. Slagelse Musikhus
TORSDAG DEN 22. AUGUST
Kl. 19.00 ’Alt godt fra havet’ - fiskebuffet i
Magasinbygningen. Arr. Fiskehuset ved Broen.
Billetter købes på forhånd, kr. 135.Kl. 20.00 Byvandring - Kurt Rehder guider rundt i det
gamle og nye Korsør.
Mødested: Tårnet på Fæstningen
FREDAG DEN 23. AUGUST
Kl. 10.00 ’Himmelhøj’ - en musikfortælling for børn med
Stine Michel
Kl. 17.00 Fyrbåken ’Koens’ 100 års fødselsdag - musik,
taler og underholdning
Kl. 20.00 ’Martha’ dansk filmkomedie - Open Air
filmforestilling i ’Gryden’ på Fæstningen.
Arr. Korsør Biograf Teater
LØRDAG DEN 24. AUGUST
For børn:
Kl. 10.30 ’Eventyrorkestret’ - en familiekoncert med Stine
Michel
Kl. 14.00 Trylleshow med Miguel Zorro
Hele dagen: hoppeborg, krabbefangerkonkurrence;
’Havneexpressen’ kører rundt om Fæstningen, 1. afgang kl.
12.00 og superjumper fra kl. 12.00
Maritime toner og andet godt for ørerne
- Søværnets Tambourkorps kl. 10.00; 11.30; 13.00
- Basement Jazz kl. 11-15.00
- ’Half Bitters’ - shantymusik kl. 12.00
- Sømandsviser/harmonikamusik v. Lars Grand kl. 12-16.00
- ’Run4Cover’ kl. 19-22.00
Rap om Kap
Scleroseforeningen afholder andevæddeløb i Korsør Havn
med flotte præmier lørdag 24. august - alt af afhængig af
vejr og vind kåres vinderne ca. kl. 11.30, når ænderne er
nået i mål
Åbent Hus på FLS Korsør:

Demonstrationer og opvisninger:
Kl. 10.00 Søværnets Tamburkorpset marcherer gennem byen
til Flådestationen
Kl. 10.15 Ankomst af Lynx-helikopter ved Vestbassin
Kl. 10.30 & 12.00 & 13.30 Demonstration af pyroteknik
Kl. 11.30 Koncert: Søværnets Tamburkorps ved Nordbassin
Kl. 12.15 Hjemmeværnet og Maritime Force Protectionenhed laver opvisning i Nordbassinet
Kl. 12.45 Overflyvning af F-16 fly
Kl. 14.00 Redningsøvelse og helikopteropvisning i Nordbassin
Kl. 15.00 Minørkorpset simulerer minesprængning og show
med helikopter og gummibåd i Nordbassin
Kl. 15.30 Lynx helikopteren tankes på pladsen ved
Vestbassin og afgår fra Flådestationen
Åbne skibe:
Miljøskibet Gunnar Seidenfaden, patruljeskibet Nymfen,
fregatten Peter Willemoes, skoleskibene Svanen og Thyra
Udstillinger:
 Søværnets Militærpoliti: udstilling med fokus på
antipirateri med operativt udstyr og konfiskerede våben
 Forsvarets Rekruttering: uddannelsesstand
 Eskadrille 723 fremviser Lynx helikopter
 Frømandskorpset viser deres grej frem
 Minørkorpset: vagthold, - bil, og – båd og viser udstyr frem
 OPLOG Korsørs transportafdeling viser specialkøretøjer
 OPLOG Korsørs praktikantafdeling: udstilling og feltkøkken
 Storebælt VTS holder åbent og laver rundvisning i hold
 Rednings- og Fartøjstjenesteafdelingen fra Søværnets
Sergent- og Grundskole viser redningsflåder og personligt
redningsudstyr frem
 HJV Storebælt og Maritime Force Protection-enhed laver
adgangskontrol ved Flådestationens hovedport
 Forsvarets Sundhedstjenestes stand
 Veterancentret, Familienetværket (Støt sløjfen),
Veteranhjem KBH, Kammeratstøtteordningen og KFUM’s–
soldatermission fortæller om deres arbejde
 Korsør Miniby på FLS Korsør holder åbent
Aktiviteter:
Prøv Hjemmeværnets elbiler - for mindre børn
Havnetjenesten: publikumssejlads i havnebassinet
Få en tur op i transportafdelingens kran
Lær at tage en redningsvest og en redningsdragt korrekt på
ved Rednings- og Fartøjstjenesten og prøv at være inde i en
redningsflåde
Bliv sminket med skudsår og hudafskrabning ved Forsvarets
Sundhedstjenestes stand
Salg af mad & drikke:
Det lille Kaffehus
Marios Pandekager
Gittes Fisk
FLS Korsør cafeteria & madbod på p-pladsen
Hos Jomfruen
Korsør Produktionshøjskole / ’Op med Håret’-teltet

Flygtningeskibet MS Anton:
- Livagtige bronzeskulpturer fremstillet af kunstneren Jens
Galschiøt. Et kunstværk og en politisk manifestation, der
bringer fornemmelsen af verdens flygtningeproblemer ind i
de danske havne for at skabe eftertanke og debat.
Korsør Produktionshøjskole:
Kl. 11.00-15.00 ’Basement Jazz’ i teltet
Kl. 15.00
Fodboldkamp ml. ’Rød stue’ og ’Blå stue’
Hele dagen:
- udendørsscene med musik fra skolens elever
og andre unge bands
- Skolens sejlværksted bygger en jolle på kajen.
- Aktiviteter for børn
- udstilling af skolens både: ’Pandora’ og ’Whimbrel’
- udstilling om dansk/tysk skolesamarbejde
- salg af mad og drikke
På og omkring Fæstningen:
Hele dagen kl. 10.00-17.00:
Udstilling i Magasinbygningen og udenfor med
Korsørområdets lokale foreninger
Udstilling og arbejdende værksted i Kabeldepotet
Politisk torv
NSU Veteraner
By- og overfartsmuseet
Marineforeningen
Lokalhistorisk arkiv
Musketerernes lejr
’Landevejens lystbåde’ - Dansk Autocamperforening
Publikumssejlads
Falck
Det lille Kaffehus
”Svin & Vin”:
Aftenfesten med helstegt pattegris med salat og brød
kan købes fra kl. 17.30. Pris pr. person kr. 65
Aftenfesten med musik og dans med "Run4Cover"
finder sted i ’Op med Håret’-teltet ved fiskerihavnen.

Fiskerihavnen
Kl. 13.00 Pålidelighedssejlads for alle typer fartøjer
Hele dagen:
- åbne skibe: lodsbåd, fiskerikontrol
- krabbefangerkonkurrence
- mad og drikke ved Gittes Fisk
Kl. 22.30 Festfyrværkeri
SØNDAG DEN 25. AUGUST
Kl. 11.00 Gudstjeneste i ’Gryden’ - Skt. Povls kirkes 3
præster afholder friluftsgudstjeneste, kirkens kor og
organist medvirker; kirkekaffe
Ret til ændringer i programmet forbeholdes

