Aarhus 2017 Europæisk kulturhovedstad – også på Djursland. Let’s Rethink. Ingredienserne er raffinerede, og
delikatesserne er udsøgte, når det går løs med kulturelle og gastronomiske aktiviteter i 2017.

Glasmuseet Ebeltoft viser i foråret sammen med to mexicanske glaskunstnere dødssynden ”Dovenskab” med
et globalt verdenssyn og gentænker emnet i det moderne samfund.
Museum Østjylland i Grenaa har åbnet udstillingen ”Fire veje til Norddjurs: Havet, kalken, jorden og
købstaden” - en af de største historiske satsninger i Aarhus 2017.
Som noget ganske særligt kan du opleve de smukke vikingeskibe fra åbningen af Europæisk Kulturhovedstad
Aarhus 2017. I det maritime miljø på Fregatten Jylland står de farvestrålende skibe med hver deres
billedfortælling fx om Grundloven, Danmarks natur, bæredygtighed og arkitektur.

Det Grænseløse Køkken ved Den gamle Maltfabrik i Ebeltoft bruger mad til at styrke fællesskabet og til fælles
kulturelle oplevelser. Her skaber borgere og turister nye relationer og identitet igennem måltidet. Book en
plads til fredag 14. april, torsdag 20. april eller en torsdag i løbet af foråret / sommeren.
Det Grønne Museum på Gl. Estrup gentænker madens historie i det nyopførte oplevelseskøkken Madens
Hus. Museet holder fødevarefestival 29.-30. april med en fest for sanser og smagsoplevelser for enhver.

Kulturringen er en 450 km ny, sammenhængende cykelrute i Østjylland. 170 km går igennem Djursland. Den
danske cykeltradition er en afgørende del af dansk kultur. Kulturringen er en enestående chance for at opleve
det skønneste landskab med særlige kulturtilbud undervejs, der gør cykelturen endnu bedre.
Kulturhovedstad Aarhus 2017 åbner op for det danske kulturlandskab med lancering af cykelruten 28. april
sammen med en spændende roadbook der er designet til at give dig den bedste oplevelse på ruten. Se
forhandlerliste af roadbook på www.kulturringen.dk
Stå af cyklen og udforsk små museer, svøm i havet som en ægte viking og opdag skjulte ruiner og gravhøje
fra oldtiden. Benyt chancen for at smage på dejlig lokal mad, køb frugt og grønt ved vejboder, og besøg
nogle af vores berømte herregårde og overnat på små kroer. Klar, parat, kultur!
www.visitdjursland.com/Aarhus2017
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