Den gamle bydel byder også på...

, ALGADE 8

, ALGADE 8

#TREKANTFEST

Den gamle bydel
fortæller
fredag d. 31. august 2018, Kl. 15.00 - 20.00. fri entré.

...med fri entrè

Tag på historisk baggårdsvandring i den gamle bydel og lyt til
Middelfartsange og byfortællinger. På turen kan du bl.a. høre om
Carlsbergfruer, danseskole-fortællinger, oltidsfund og kriminalsager.

Middelfart kirke, Algade 7
Kl. 16.00-16.30

Brogade 4, gennem porten
Kl. 17.00-17.30

Mød Museumsinspektør,
Maria Lauridsen, fra
Odense Bys Museer og
hør mere om vinterens
udgravninger ved
Middelfart Kirke.
Maria Lauridsen fortæller
om udgravningernes
resultater, om de mange
grave, der er undersøgt,
men også historier om
et nedrevet kapel og et
ﬂyttet hospital.

Baggårdsfortællinger og
fællessang i det gamle
Hotel Melfars gård.
Kom til underholdende
haveselskab. Niels Ole
Frederiksen indleder med
fællessang. Asger Frederiksen introducerer til
hotellets historie, og
Steffan Herrik runder
af med underholdende
danseskolefortællinger.
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I den hyggelige baggård i
Søndergade 8 - med
byens eneste bevarede
lokum - fortæller Peter
Storm om den lokale
forfatter Otto C. Fønss.
Otto C. Fønss blev født i
1854 i den forsvundne
præstegård i Søndergade,
hvor Vestre Skole nu
ligger. Peter Storm fortæller
denne eftermiddag om
forfatteren og gaden, han
voksede op i. Men først
og fremmest lader han
Otto C. Fønss selv komme
til orde gennem hans rige
erindringer og digte. Gratis
- men billet nødvendig til
dette arrangement, da der
er begrænset plads i
gårdhaven.
https://www.place2book.
com/da/choose_ticket_sa
les_workﬂow?seccode=a
537b1053d

Det gamle Hotel
Melfar

deg

Søndergade 8
Kl. 15.00-15.30

Arkæologerne
fortæller
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En grum mordsag

Middelfartsange

Sognegården, Algade 7
Kl. 18.00-18.30

Middelfart Museum,
Algade 8, Café Ingas gårdhave
Kl. 19.00-19.30

Middelfart Museum,
Algade 8, Café Ingas gårdhave
19.30-20.00

Forfatter og historiker,
Dorthe Chakravarty,
holder foredrag i Sognegården om Jo Jacobsen,
den farverige kvinde fra
Middelfart, der forlod sit
ægteskab på Carlsberg
for at leve som frigjort
kvinde.
Jo Jacobsen skrev skandaleromaner, kæmpede
for enlige mødres rettigheder og retten til fri abort
og var en af de første
kvinder, der bragte psykoanalysen til Danmark. Jo
var kort sagt en pioner,
der gik forrest i tidens
kamp for Freud, seksuelt
frisind og enlige mødre.
Hun gik sine egne veje
og ramlede ofte sammen
mange af tidens store
kulturpersonligheder.

Kriminalsagen Breving
er en af de mest spektakulære drabssager i
Middelfart i nyere tid.
Foredrag ved Poul
Christensen i Middelfart
Museums gårdhave.
Den 30. december 1957
kl. 23.30 sejlede bådebygger Erik Breving ud på
Lillebælt med en kammerat, sin arbejdsgiver, sin
kone og hendes 3-årige
dreng. Båden brød i
brand. Kun Breving blev
reddet op af det iskolde
vand - med en livløs
dreng i sin favn. Var det
en tragisk ulykke eller ﬁre
nøje planlagte mord - den
fuldendte forbrydelse?
Politiet i Middelfart måtte
henlægge sagen.
Men så tog Rigspolitiets
Rejsehold over.

Elo Sørensen fortæller og
spiller egne lokalhistoriske
sange. Hør bl.a. om
’Svenske Thilda’, om
bedsteforældrenes møde
og etablering i byen.
Lyt til ”Fuglereds Fjerding”,
som handler om det
gamle kvarter, eller fortællinger om marsvinejagten:
”Fra Mortensdag til
Kyndelmisse”.

I Café Ingas gårdhave
kan du købe kaffe og
hjemmebagt kage.

FRI ENTRÈ til alle
Arrangementerne

