
 

   

 
 
PRESSEMEDDELELSE 
 

Dragefestival i Kerteminde skal samle Fynboerne i 
efterårsferien. 

 
Fjord&Bælt afholder kæmpe dragefestival på Nordstranden 
  
Nordstranden i Kerteminde er rammen, når børn og eksperter i dragebygning fylder himlen 
med drager lørdag den 20. oktober. Kæmpe drager på op til 18 meter vil suse rundt over 
Nordstranden. Drager med form som blæksprutter, marsvin og hajer. Drager foretager 
kontrolleret nedkastning af slik til børnene på stranden. Børn kan få deres yndlingsbamse 
op at flyve med en drage og ligefrem foretage et bamse-faldskærms-udspring. Men så får 
bamsen også et ”certifikat” med hjem til at hænge op på væggen i børneværelset. Og alle 
er naturligvis velkomne til at medbringe deres egne drager og få hjælp til opsætningen. 
Fjord&Bælt’s biologer står klar på stranden, og snakker med alle interesserede, store som 
små, om livet på stranden, både over og under vandet. 
  
Dragefestival hele ugen 
Dragearrangementet om lørdagen er kulminationen på en uge, der står i dragernes tegn 
på Fjord&Bælt. Hele ugen kan børnene bygge deres egen drage på centret og afprøve 
den under kyndig vejledning fra Fjord&Bælt’s personale. Fjord&Bælt har hjemtaget 
dragelignende fisk til lejligheden, og nogle af dem bliver dissekeret foran de måbende 
tilskuere. 
 
Det er hele Kerteminde, der støtter op om projektet, der støttes økonomisk gennem 
Kertemindes Turismeudviklingspulje og Kerteminde Cityforening. Dorthe Frandsen, 
turistchef i Kerteminde udtaler: ”Vi ønsker at tilbyde arrangementer, der kan tiltrække 
publikum fra hele Fyn. Vi håber at samle alle friluftsglade mennesker til arrangementet. 
Både de, som har lyst til at sætte drager op og alle dem, der blot vil nyde de farvestrålende 
drager på himlen. Dragefestivalen understøtter kommunens overordnede turismepolitik, 
der blandt andet handler om at understøtte projekter, der ligger udenfor højsæsonen med 
potentiale til at blive fast tilbagevendende begivenheder. Her ligger Dragefestivalen lige til 
højrebenet. 

Yderligere oplysninger: Mette Thybo, Direktør, Fjord&Bælt (2488 6245) eller Dorthe Frandsen, Visit 
Kerteminde (2060 3603). 


