Fredag d. 15.10:
Kl. 15: Biblioteket Gråsten. Gråsten SFO: Fernisering
på en udstilling med skræktema. Den kan ses i 14
dage på Biblioteket i Gråsten. Gratis adgang.
Hele efterårsferien
Skræk-udstillinger, lavet af lokale SFO'er og
børnehaver, på Biblioteket Broager, Biblioteket
Hørup, Biblioteket Nordborg, Biblioteket Vester
Sottrup og Biblioteket Sønderborg.
Hvis man er mere til quizzer, kan man i deltage i en
quiz om ”Kendte gys”. Vi kender dem fra filmene og
bøgernes verden, men hvad er det nu lige, de
hedder? Hent quizzen på bibliotekerne eller på
hjemmesiden www.biblioteket.sonderborg.dk og
deltag i konkurrencen om fine præmier. Det er for
børn.
Lørdag d. 16.10
Kl. 10-13:”Gys og gru fra monstrenes verden”. På
Biblioteket Sønderborg kan børn blive sminket som et
monster og få et monster-foto med hjem. Fra 7 år.
Gratis billetter udleveres fra d. 6.10.

Mandag d. 18.10. – torsdag d. 21.10.
Hver dag kl. 11-13: På Sønderborg Slot er der en
spændende jagt rundt på slottet. Den gamle
hofdværg sender en hemmelig besked til deltagerne.
Den er desværre ikke fuldstændig derfor skal
deltagerne nu på jagt efter hele beskeden, som fører
til en række uhyggelige steder og begivenheder på
slottet. Max. 25 deltagere, først til mølle. Alder: 8-15
år.
Mandag d. 18.10
Kl. 10:”Gys og grin, gak gak og gummiben” På
Biblioteket Gråsten. Folkeeventyr! Kan man forestille
sig noget mere kedeligt? Prøv lige at opleve de gode
gamle folkeeventyr i specialudgaver udsat for
fortælleren Peter Søvad!
Alder: 6-12 år. Gratis billetter fra d. 6.10.
Mandag d. 18.10.
Kl. 14:”Gys og grin, gak gak og gummiben”. På
Biblioteket Sønderborg. Skelende øjne, gakkede
gangarter og arme og ben der holdes i gebrækkelige
stillinger. Der er smæk for skillingen, når fortælleren
Peter Søvad tager gamle, kendte eventyr under
”kærlig” behandling.
Alder: 6-12 år. Gratis billetter fra d. 6.10.
Tirsdag d. 19.10.
Kl. 10:”Gys og grin, gak gak og gummiben”. På
Biblioteket Nordborg. Folkeeventyr er bestemt ikke
kedelige i fortælleren Peter Søvads energiske standup udgave. En forrygende, forfriskende og fornøjelig
forestilling for børn og voksne.
Alder: 6-12 år. Gratis billetter fra d. 6.10.

Tirsdag d. 19.10
Kl. 14-16: Skrækkelige, men sande historier fra
Sønderborg Slot og bys historie, fra Hertug Hans til
Anden verdenskrig. Inge Adriansen og Peter Dragsbo
fortæller. Mødested: Drabantsalen, Sønderborg Slot.
Gratis adgang. Mest for voksne.

Tirsdag d. 19.10.
Kl. 16: Jørgen Nielsen fortæller på Biblioteket Gråsten
den skrækkelige fortælling om sørøveren Alf, der
huserede på egnen i 1200tallet og hans grumme
skæbne. Mest for voksne. Gratis adgang.

Tirsdag d. 19.10.
Kl. 19: Christian Frederiksen fortæller på Biblioteket
Broager skrækkelige, sande historier fra Broagerland.
For voksne. Gratis adgang.
Tirsdag d. 19.10.
Kl. 19: Spøgelsesvandring for børn med familie
gennem slottets kældre og sale i tusmørkets skær. Vi
hører spøgelseshistorier og dramaer fra Sønderborg
Slot gennem 800 år. Tilmelding til Sønderborg Slot,
tlf. 74 42 25 39 er nødvendig senest d. 18.10. Pris 25
kr. for børn, 50 kr. for voksne. Max. 50 deltagere.

Onsdag d. 20.10.
Kl. 16: Lorenz Christensen fortæller på Biblioteket
Sønderborg gamle hårrejsende sagn om helheste og
lignende grusomme væsener. Mest for voksne. Gratis
adgang.

