
Sandviksdager 2018
Ta «Beffen» gratis til Sandviken! Alle arrangement er gratis!

Lørdag 8. september Søndag 9. september

Kystkultursenteret/Norges Fiskerimuseum:

Kl. 11-16: Gratis adgang museet. 

Omvisninger, aktivitetsrom for barn, åpent 

spisested BOD 24, turer med store og små 

båter og vikingskipet, «gullgraving» og padling 

for barn. Åpen smie, gamle motorer, Elias-

båten, fisk fra fjorden i akvariet, utlån av 

robåter, steaming av båtbord, lær taubruk, 

informasjon om kurs mm. Enkel uteservering.

Kl. 13: Sandviken barnegospel.

Fiskebåten kommer kl. 11.30: Fersk fisk, 

krabber og kreps.

Sandviksdagene arrangeres av kulturinstitusjoner og lokalt kulturliv i Sandviken, i 

samarbeid med Bergen Kommunale Kystkultursenter, Norges Fiskerimuseum og Bymuseet i 

Bergen, med støtte fra Bergen kommune.

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: Gratis adgang museet. Omvisninger, aktivitetsrom for barn, åpent 

spisested BOD 24, turer med store og små båter og vikingskipet, «gullgraving» 

og padling for barn. Åpen smie, gamle motorer, Elias-båten, fisk fra fjorden i 

akvariet, utlån av robåter, steaming av båtbord, lær taubruk, informasjon om kurs 

mm. Enkel uteservering.

Kl. 13: Sandviken kantori.

Fiskebåten kommer kl. 11.30: Fersk fisk, krabber og kreps.

Begge Beffene går i gratis rute mellom 

sentrum og Kystkultursenteret og Gamle 

Bergen lørdag og søndag.

Lør/søn. fra Rundetårn til 

kystkultursenteret: Kl. 11-12-13-14-15-16.

Søn. fra Kystkultursenteret til Gamle 

Bergen:

Fortløpende avganger.

Kunstverkstedene, Sand73a: 

Kl. 12-16: Kunstverkstedene Sand73a i Sandviksboder 73a: Åpen fellesutstilling i 2. etg., og åpne 

atelier i 2. og 3. etg.

Christinegaard: Kl. 12-16: Åpent galleri med bilder av Inger Herteig.

BSI padling, Holmefjordboden 78B: Kl. 12: Guidet padletur. Påmelding tur@bsipadling.no innen 

7. sept. Begrenset med plasser.

Bergen arkitektskole:

Kl:11-14: Bli med og bygg en Sandviksbod. Vi lafter stokk for stokk tidligere bod 42B. Åpent 

bibliotek med utstilte forslag til utbygging av Kristiansholm.

Gamle Bergen:

Kl. 11-16. Historisk teaterspill kl. 11,12, 14 

og 15. Kaffe, skillingsboller, mm.

Kunsthåndverkerne har åpne atelier kl. 

12-16: Billedkunsner Geraldine Behar

Neset og bokbinder Elisabeth Rydland. 

Tracteurstedet åpent kl. 12-17.

Ta BEFFEN tur/ret. Kystkultursenteret.

Kunstverkstedene, Sand73a: 

Kl. 12-16: Kunstverkstedene Sand73a i 

Sandviksboder 73a: Åpen fellesutstilling i 

2. etg., og åpne atelier i 2. og 3. etg.

Christinegaard: 

Kl. 12-18: Åpent hus med kafé og 

middagservering. Åpent galleri med bilder av 

Inger Herteig.

BSI padling, Holmefjordboden 78B:

Kl. 12: Gratis prøvepadling i Byfjorden. 

Påmelding: tur@bsipadling.no. Begrenset med 

plasser.
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