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OXEFEST
FREDAG 6/10 + LØRDAG 7/10 2017

VANDDISKO FOR 2.-6. KLASSE
Vi starter Oxefest 2017 med en fest for alle vand-
hunde. Der vil være god musik, lysshow og røg i 
vandlandet - det bliver super hyggeligt.  Dit barn 
skal kunne klare sig uden en voksen, men der vil 
selvfølgelig være livreddere tilstede hele aftenen. 
Forældre må ikke blive, men kan hente børnene  
efter 22.15.
Arrangementet gennemføres i samarbejde med 
Blåvandshuk Sport & Event. Pris kr. 40,- pr. person 
inkl. sodavand og slikpose.

FÆLLES MORGENMAD
Oksbølby.dk inviterer hele byen til morgenmad på 
Danhostel Blåvandshuk. Adm. Direktør for 
Landdistrikternes Fællesråd Allan Andersen tager 
temperaturen på de mindre samfunds muligheder. 
Efterfølgende vil der være politisk debat med de 
lokale kandidater til kommunalvalget. Ordstyrer Leif 
Erichsen. Gratis for alle. 

SJOV OG LEG FOR BØRNENE
Lørdag formiddag skal vi lege og have det hylende 
sjovt! Miniklubben og Blåvandshuk Sportsfestival 
sørger for en masse sjove og skøre udeaktiviteter 
med temaet ”ude liv”. Der bliver bl.a. træklatring, 
bueskydning og mulighed for at smage bålsuppe. I 
hal 2 kan du prøve kræfter med en rodeo tyr, 
hoppe i springgrav og bare fyre den max. af! For de 
helt små vil der være ansigtsmaling. Vi mødes i hal 
2. Gratis for alle

UFFE LARSEN TRIBUTE - THOMAS KJELLERUP
Vi fortsætter vores hyldest til Uffe Larsen, og hvem 
er mere oplagt end Thomas Kjellerup. Uffe spillede 
klaver på Thomas’ først CD, og Thomas var i 
80’erne og 90’erne fast inventar til byfest i Oksbøl. 
Der er dømt hygge på Det Gamle Rådhus lørdag fra 
kl. 11.00. Pris inkl. frokost kr. 150,- (ex. drikkevarer). 
Vælg mellem bakskuld og hakkebøf, når du køber 
billet. Billetsalget slutter 29/9. Billetter købes hos 
Danhostel, Shell eller Hos Pigerne. 

FREDAG

6/10

20.15-22.15

LØRDAG

7/10

09.00-11.00

LØRDAG

7/10

10.00-12.00

LØRDAG

7/10

11.00-14.30

OXBØL POP UP BIOGRAF
Efter en sjov og aktiv formiddag er det vist tid til at 
snuppe en slapper – og hvad er bedre end en rigtig 
god film. Lørdag kl. fra kl. 12.00 er grillen på 
Samuelsgaarden tændt, og vi byder på pølser til alle 
børn. Kl. 13.00 starter filmen Smølferne - den 
hemmelige by. Der kan købes popcorn, sodavand 
og slik. Tag gerne en pude med. Gratis for alle. 

OXEFEST - EBBERFELD, SCHACK, BOOGIE NIGHTS 
Spar 2 spillede deres sidste koncert til Open Air i 
juli, og hvad er mere oplagt end at få fortællingen 
om deres lange rejse der, hvor det hele startede. 
Peter Ebberfeld & Co giver os alle historierne 
krydret med musikalske indlæg. Hvem var det, Peter 
ikke kunne leve uden i sangen “Leve uden dig”?.

Mikkel Schack hygger om os under middagen og  
kl. ca. 22.30 går partybandet Boogie Nights på. Vi 
glæder os til at se dig til en forrygende Oxefest. 

Pris for mad og koncert kr. 350,-. Billetsalget lukker 
2/10. Billetter købes på www.billetto.dk. 150 
billetter er upfront reserveret til medlemmer af 
Oksbølby.dk. Festen foregår i hal 1. 
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OXEFEST

FREDAG 6/10 KL. 20.15-22.15 - VANDDISKO FOR 2.-6. KLASSE
Vi starter Oxefest 2017 med en fest for alle vandhunde. Der vil være god musik, lysshow og 
røg i vandlandet - det bliver super hyggeligt.  Dit barn skal kunne klare sig uden en voksen, 
men der vil selvfølgelig være livreddere tilstede hele aftenen. Forældre må ikke blive, men kan 
hente børnene  efter 22.15.

Pris kr. 40,- pr. person inkl. sodavand og slikpose.

LØRDAG 7/10 KL. 10.00-12.00 - SJOV OG LEG FOR BØRNENE
Lørdag formiddag skal vi lege og have det hylende sjovt! Miniklubben og Blåvandshuk 
Sportsfestival sørger for en masse sjove og skøre udeaktiviteter med temaet ”ude liv”. Der 
bliver bl.a. træklatring, bueskydning og mulighed for at smage bålsuppe. I hal 2 kan du prøve 
kræfter med en rodeo tyr, hoppe i springgrav og bare fyre den max. af! For de helt små vil der 
være ansigtsmaling. Vi mødes i hal 2. Gratis for alle

Arrangementet gennemføres i samarbejde med Blåvandshuk Sport & Event og Miniklubben.

LØRDAG 7/10 KL: 12.00-15.00 - OXBØL POP UP BIOGRAF
Efter en sjov og aktiv formiddag er det vist tid til at snuppe en slapper – og hvad er bedre end 
en rigtig god film. Lørdag kl. fra kl. 12.00 er grillen på Samuelsgaarden tændt, og vi byder på 
pølser til alle børn. Kl. 13.00 starter filmen Smølferne - den hemmelige by. Der kan købes 
popcorn, sodavand og slik. Tag gerne en pude med.  Gratis adgang for alle. 

Arrangementet gennemføres i samarbejde med Samuelsgaarden.
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