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HOFFET ANBEFALER!!!

Sommerstrek

Kristine Langevei Mæland (11 år) fra Kristiansand har 
tegnet Ræga på treningsstudioet. Hun synes visst at Hennes 
Majestet begynner å bli vel frodig. Det tas til etterretning. 
Kristine får uansett premie!

Skalldyrfestivalen jubilerer og får statsrådsbesøk
Statsråd Lisbeth Berg-
Hansen er hentet inn for å 
kaste glans over Skalldyr-
festivalens 25-årsjubileum 

SKALLDYR
MaNdal

– I år skal festivalen virkelig vise 
seg fram, sier festivalsjef Jallis 
Eriksen. 

Skalldyrfestivalen fyller i år 
25 år, og arrangeres andre uka 
i august. Hyret inn for å klippe 
åpningssnora er kyst- og fiskeri-

minister Lisbeth Berg-Hansen. 
– At vi får ministeren til å 

komme, er vi veldig stolte over. 
Vi har tenkt lenge på hvordan 
vi skal markere jubileet. Dette 
føles veldig verdig, sier skall-
dyrsjefen.
   Festivalens yngste publikum-
mere får en spesiell mulig-
het til å bli bedre kjent med  
ministeren. Hun skal nemlig ta 
på seg forkle og være med på 
fiskekokkelering. Dette i for-
bindelse med det årlige arran-
gementet «Barnas kokkeskole». 

I følge Eriksen kan publikum 

i år forvente utvidet mattilbud. 
– Mat er jo selve konseptet for 

festivalen. Kvaliteten er derfor 
løftet betydelig i restaurantene. 
Blant annet blir et eget telt med 
utvalg av kongekrabber, noe som 
er helt nytt. For dem som ikke er 
så glade i skalldyr, vil Europeisk 
Matmarked tilby utvidet meny. 
Publikum kan for eksempel 
forvente belgiske vafler, tyske  
pølser og sveitsiske oster. 
  I forbindelse med høstens poli-
tiske valg blir det også arrangert 
en paneldebatt i løpet av helga. 

Skalldyrsjefen satser på pu-

Turistkontoret i Kristiansand anbefaler barneaktivitetene på 
Kristiansand Museum (Vest-Agder Museet) på Kongsgård. I 
Barnas Hus er det mulig å prøve seg på stylter, lære hvordan 
leke med tønnebånd og andre leker som var en del av hver-
dagen før IPads og tv-spill tok over. Dere kan også lære å lage 
barkebåter og mye annet moro. Tirsdag og torsdag denne 
uken er det også en helt annerledes teaterforestilling i den 
gamle ”bygada”. Johanne-vaskekjerring er på farten, og denne 
uvanlige, litt sprø og svært omtenksomme kjerringa har vasket 
skjortene til alle i byen. Men nå har hun mistet sin egen skjorte! 
Blir med på en annerledes historisk fortelling om husene og 
bylivet for 100 år siden. Forestillingen går kl. 11 og kl. 13. Mer 
informasjon om hva som skjer på museet i sommer finner du 
på www.vestagdermuseet.no.  Visit sørlandet 

DRAKT: Da Iver Munthe Daae kom tilbake fra Kina etter 21 år, brakte han med seg en stor samling av kinesisk kunst, alt 
fra porselen til silkebroderier. Her står Renate Melå på bymuséet ved en fargerik drakt.    Foto: josteiN Blokhus

– Da vi skulle spise reker hos bestemor lørdag 20. juli fant Ca-
milla Skuland 7 år denne store ræga i rekeposen sammen med 
de andre rekene. Kanskje en bestemor ræge? skriver Camillas 
mamma, Anette Skuland. 

Dagens leserbilde


