
Sandviksdager 2016
Lørdag 3. september Søndag 4. september

Kystkultursenteret/Norges 

Fiskerimuseum:

Kl. 12: Åpning av nye akvariet og konsert 

med Sandviken kantori.

Kl. 11-16: Båtturer med snekker og 

«Erkna». Utlån robåter. Håndverk, kunst og 

bruktmarked. Åpen smie, lær taubruk, 

steaming av båtbord, treskjæring, gamle 

båtmotorer, fiskekum.

Restaurant von Tangen.

Spesielt for barn: «Fant» ligger til kai. 

«Elias-båten», konkurranser, padling, 

«gullgraving», krabbefangst i fjæren.

Museet: Jakten på Silja Sild, bli med og lage 

sjødyr.

Sandviksdagene arrangeres av kulturinstitusjoner og lokalt kulturliv i Sandviken, i 

samarbeid med Sandviksboder Kystkultursenter, Norges Fiskerimuseum og 

Bymuseet i Bergen, med støtte fra Bergenhus og Årstad kulturkontor.

Alle arrangement er gratis, hvis ikke annet er nevnt!

Det tas forbehold om endringer i programmet. For detaljer, se:

www.kystkulturbergen.no www.bymuseet.no

www.museumvest.no www.bergen.kommune.no/aktuelt

Kystkultursenteret/Norges Fiskerimuseum kl. 11-16:

Båtturer med snekker og «Erkna». Utlån robåter. Håndverk, kunst og 

bruktmarked. Åpen smie, lær taubruk, steaming av båtbord, treskjæring, gamle 

båtmotorer, fiskekum, akvarie.

Restaurant von Tangen.

Spesielt for barn: «Fant» ligger til kai. «Elias-båten», konkurranser, padling, 

«gullgraving», krabbefangst i fjæren.

Museet: Jakten på Silja Sild, bli med og lage sjødyr.

«Beffen» går i gratis rute mellom Vågen 

v/Rundetårn og 

kystkultursenteret/fiskerimuseet, fra kl. 

10.40 (avg. Vågen) og til kl. 15.40 (avg. 

kystkultursenteret/fiskerimuseet).

Kunstverkstedene, Sandviksboder 73a: 

Kl. 12-16: Viser maleri og collage. Verkstedene har 16 åpne atelierer i 2. og 3. etg. og 

fellesutstilling i 2. etg.

IL Sandviken, Sandviksrunden: 

Kl. 12: Løp/turmarsj fra IL Sandviken klubbhus/Dumpen. 3,2 km kupert løype. Påmelding på 

stedet. Voksne/barn 100/50. Begrensning på 200 påmeldte. Premier, saft og hot-dog i mål!

Gamle Bergen:

Kl. 12-16: Levende museum med 

tidsriktige familier, og lekeposter for barn . 

Kl. 14.00: Konsert med Antikk Musikk. 

Gratis adgang

Kunstverkstedene, Sandviksboder 73a: 

Kl. 12-16: Viser maleri og collage. 

Verkstedene har 16 åpne atelierer i 2. og 

3. etg. og fellesutstilling i 2. etg.. 

Bergen Arkitekthøgskole:

Kl:13-16: Åpent bibliotek på Bergen Arkitekthøgskole, BAS.

Meyermarken, amfiet: 

Kl. 15-15.30: Minikonsert med Sandvikens Ungdomskorps (værforbehold)

Klosteret Marias Minde:

Kl. 13-15: Åpent hus med omvisning i klosteret.

http://www.kystkulturbergen.no/
http://www.bymuseet.no/
http://www.museumvest.no/
http://www.bergen.kommune.no/aktuelt

