
REJS TILBAGE TIL VIKINGETIDEN PÅ
RIBE VIKINGECENTER
Rejs 1300 år tilbage i tiden til dengang vikingerne herskede i Ribe. 
På Ribe VikingeCenter er historien om de 
gamle danere levende, og du er en del 
af den! Ribe VikingeCenter er et 
historisk oplevelsescenter med 
autentiske rekonstruktioner af 
det allerældste Ribe. Mød bl.a. 
sortsmeden, kongens mønt-
slager, husfruen, trællen, 
krigeren, falkoneren, træsmeden, 
storbonden og alle gårdens dyr.

Vikingerollespil for børn
fra den 18.-22. oktober 2021
Kom og vær med og bliv en del af historien 
og spillet. Nogle af vikingerne har brug for jeres hjælp, og de sen-
der jer rundt i vikingernes by for at finde spor, vidner og beviser.

VADEHAVSCENTRET
PORTEN TIL UNESCO VERDENSARV
Nordisk udstilling om trækfuglenes Vadehav. 
VADEHAVSCENTRETs 1000 m2 udstilling er 
en rejse gennem Vadehavets landskab 
set gennem områdets millioner af 
trækfugle. I kommer tæt på fugle-
nes verden, der normalt er langt 
væk. I kommer ind i de store 
fuglesværme, mærker dem og 
rejser videre med dem. VADE-
HAVSCENTRETs udstilling ”Vade-
havet - 15 millioner trækfugle på 
rejse” er en æstetisk, eventyrlig og 
utrolig udstilling om Vadehavet og 
trækfuglenes verden. Det er oplevelser 
med viden og derfor er besøgscenteret for 
UNESCO Verdensarven et rigtig godt sted at starte, når man besø-
ger Vadehavet og Nationalparken. 

SVØMMESTADION DANMARK
Spring ind i 10.000 kvadratmeters badesjov og svømmeglæde 
for vandhunde og andre badedyr i det tropiske badeland med 
rutsjebaner og 10 forskellige bassiner og bade.
I Svømmestadion Danmark er der tre 
kæmpestore vandrutsjebaner - Det 
Grå Dyb som er en 81 meter lang 
rutsjebane med lyd, billeder og 
lysshow. Den Gamle er en 60 
meter lang åben rutsjebane med 
tidstagning. Og så er der Den 
Blå Kanon her er 47% frit fald fra 
5 meters højde. Vi har springtårn 
på 5 meter og vipper på 1 og 3 
meter. Vi har børne- og babybassin 
til de små. Leg mod naturens kræfter 
i vores modstrømskanal, eller nyd en stille 
stund i wellnessområdet på første sal med sauna, dampbad, spa, 
terapibadekar, isfontæne og fodspa.

ESBJERG KUNSTMUSEUM
Vil du overraskes? have pirret nysgerrigheden? og udfordret 
sanserne? Ligesom byen har Esbjerg Kunstmuseum fokus på 
nytænkning, og museet fungerer som ét stort 
æstetisk laboratorium. Her får kunstnere 
frie rammer til at afprøve deres ideer, 
ligesom museets gæster, børn som 
voksne, bringes i nærkontakt 
med billedkunst på helt nye 
måder. Med afsæt i museets fine 
samling og særudstillinger af 
international samtidskunst kan 
man selv eksperimentere med 
det stof, kunsten er gjort af.

Netop nu kan man opleve 
”Wunderkammer 3 - DNArt” - et pris- 
belønnet udstillingseksperiment i krydsfeltet mellem billedkunst 
og DNA-forskning. Velkommen til en anderledes verden, et forun-
derligt rum mellem udstilling og laboratorium, kunst og videnskab, 
fantasi og virkelighed.

Vadehavskysten byder på meget forskellige sjove og 
lærerige oplevelser i børnehøjde, der pirrer nysger-
righeden hos både mindre og større børn. 
Bliv solgt som træl på Ribe VikingeCenter og lær 
om vikingetiden ved selv at blive en del af den 
levende historie. Lær om den helt særlige natur ved 
Vadehavskysten, der er et af verdens vigtigste våd-
områder, på Vadehavscentret og oplev en sælfod-
ring på Fiskeri- og Søfartsmuseet, der fortæller om 
menneskets relation til havet. 
Besøg HEX! Museum of Witch Hunt med større 
børn, der formidler den skræmmende tid med  
hekseforfølgelser og oplev en stærk visuel fortæl-
ling. Tag på Esbjerg Kunstmuseum og få alle sanser 
i brug med en eksperimenterende og innovativ  
tilgang til kunstens verden eller besøg Svømme-
stadion Danmark med badeland og wellness for 
både vandhunde og livsnydere. 

EFTERÅRS
OPLEVELSER I
BØRNEHØJDE VED
VADEHAVSKYSTEN

Find information om vores attraktioner og oplevelser på www.vadehavskysten.dk Find information om vores attraktioner og oplevelser på www.vadehavskysten.dk

FISKERI- OG SØFARTSMUSEET
STORT  OG VÅDT - småt og flot
Fiskeri- og søfartsmuseet i Esbjerg er Danmarks museum for
menneskets relation til havet, kulturen som
har udfoldet sig omkring det samt livet
under havoverfladen. Siden 1968 har
museet samlet og formidlet 
Danmarks maritime historie. 
Besøg den store offshore-
udstilling, der giver et fantastisk 
indblik i alt fra indvinding af olie 
og gas til hvordan livet er på en 
boreplatform.

Sælfodring hver dag
Sælerne er museets faste beboere. 
Kom til en af de daglige fordringer 
kl. 11.00 og 14.30, hvor du kan komme helt tæt på Danmarks største 
havpattedyr.

HEX! MUSEUM OF WITCH HUNT
Besøg HEX! Museum of Witch Hunt og mød dagligdagens overtro, 
der hjalp almindelige mennesker til at forstå og klare sygdom, nød 
og tab. Du møder også de lærde, som mente, 
at djævelen altid havde en finger med i 
spillet. De to vinkler på magien smel-
tede sammen i datidens billede 
af hekse og troldfolk, som blev 
frygtede i alle dele af samfundet. 
HEX! er en stærk oplevelse for 
både større børn og voksne. 

Særudstilling på HEX! 
frem til 24.10 2021
Oplev Agnete Brinchs kraftfulde og 
tankevækkende portrætter i udstillin-
gen ”Kvinder, der forandrer verden - 
heltinder og hekse?”


