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Tag familien med til Dragør og se hvor Tidsrejsen begyndte
I december måned tager DR os med tilbage i tiden. Videnskabspigen Sofi es store juleønske er at bringe hendes mor og far 
sammen igen.  Ved hjælp af farfarens nyopfundne gyro forsøger Sofi e at ændre fremtiden ved at lave om på fortiden. 
Om det lykkedes får vi se den 24. december. Årets julekalender på DR 1 er optaget i Dragør, og derfor er det at gå en tur rundt 
i Dragør i december, som at medvirke i årets julekalender. Kom og se hvor optagelserne har fundet sted, oplev julemarkedet 
og se udstillingerne med kostumer og rekvisitter.

Fakta om Jul i Dragør
Julemarked
Offi  ciel åbning af julemarked den 29. november kl.11.  Julemarked foregår hver weekend frem til jul fra kl. 11-16 (se side 2).

Juletræstænding
Se julelys tændes i juletræet på Neels Torv den 29. november kl. 16.

Kreativt juleværksted
Kreativt værksted og højtlæsning i Pakhuset på havnen hver weekend fra den 29. november og frem til jul kl. 11-16.

Kostumer fra ”Tidsrejsen” og julekor
Udstilling med fi re kostumer fra DR’s ”Tidsrejsen” i Teatersalen i Restaurant Beghuset hver weekend fra den 30. november til 21. december kl. 11-16. 
Julekor samme sted:
30. november, ca. 14.30: Ensemblet julesange (10 personer) 
14. december, ca. 13.00: Mandskoret Dragør Sangforening (15-20 personer)
14. december, ca. 14.30: Ensemblet julesange 
20. december, ca. 15.00: Silly Sisters (5 piger, som synger julesange)

Bag om ”Tidsrejsen”
Udstilling med kostumer og rekvisitter fra DR’s ”Tidsrejsen” på Dragør Museum hver weekend fra den 29. november og frem til jul kl. 11-16. Udstillingen har primært fokus 
på fremtidsscenerne i julekalenderen, men den viser også skitser til børnenes ulandskalender, scenografi model af Sofi es hus og instruktøren Poul Bergs manuskripter og 
designmanualer.

Julemarked og udstilling
Julemarked på Amagermuseet den 29. og 30. november kl. 12 - 16
Juleudstilling på Amagermuseet fra den 29. november og frem til 14. december kl. 12-16.

Skattejagt
Skattejagt som starter ved Turistinformationens bod på Badstuevælen hver weekend fra den 29. november og frem til jul kl. 11-16.

Se hvor ”Tidsrejsen” blev optaget
Byvandring med app’ jul i Dragør, hvor man bliver guidet rundt i byens gade og stræder og til de steder, hvor ”Tidsrejsen” er optaget.



Juleklip og julehistorier
Juleklip, højtlæsning og julequiz på Dragør Bibliotek på Vestgrønningen 18-2. Hver lørdag fra den 29. november og frem til jul kl. 10-13. 
Få instruktion, inspiration og en hjælpende hånd til juleklip lørdag den 13. december, hvor Gitte Schou Hansen kommer forbi. 
Hun har udgivet bøger om papirklip og pynt.

Julefi lm
Premiere i Dragør Bio på fi lmen ”Familien Jul” den 30. november kl. 14. Derefter vises fi lmen hver lørdag og søndag kl. 16 til og med den 14. december.

Danmarks største julekugle
”Julekugler i KUGLEN” - workshop for børn og voksne søndag den 14. december fra kl. 12-16 i Pakhuset på Dragør Havn. Kom og lav fantasifulde, 
sjove og skøre julekugler. Hver time hænges julekuglerne op i den syv meter høje skulptur KUGLEN på Prins Kunds Dæmning. 
Man kan være med til at forvandle KUGLEN til ”Danmarks største julekugle”.

Levende julekalender-låger
Den 1.-24. december kan alle, der har lyst, møde op på Badstuevælen kl. 16.30 sammen med holdet bag ”Levende Låger”. 
I samlet fl ok går man til det hus, hvor dagens pyntede vindue er.

Yderligere information
Download app’en ”Jul i Dragør”.
Se også Facebook- siden ”Jul i Dragør”, ”Christmas in Dragoer” 
www.visit-dragoer.dk

Julemarked i Dragør
Offi  ciel åbning af julemarked den 29. november kl. 11.  Julemarked foregår hver weekend frem til jul fra kl. 11-16 på Badstuevælen.
Julemarkedet kommer til at se ud på samme måde, som man kan opleve det i DR’s ”Tidsrejsen”, som vises 19.30 på DR1 fra 1. til 24. december.

På Dragørs hyggelige julemarked er der 12 forskellige boder med gløgg, pandekager, julepynt og meget, meget mere. Og hvis man ikke får købt alle sine julegaver på 
julemarkedet, er der rig mulighed for at købe resten af gaverne i Dragørs butikker. Når det bliver tid til at få varmen, byder byens caféer og restauranter velkommen.

Boderne
Beghuset: Gløgg, hjemmelavet rødkål, julekonfetti, brunkagedej og andre hjemmelavede specialiteter
Pandekager: Pandekager, varm chokolade, kildevand og juice.
Sofi e & Dixie: Karameller, honninghjerter, popcorn mv.
Hammers Have: Juledekorationer, planter og blomster 
Dragør Turistråd: Information/oplysning om arrangementer, diverse julevarer fra handlende i Dragør.
Gert Petersen: Uldvarer, strikbluser, lammeskind, uldbamser, uldsokker til alle aldre, trælegetøj mm.
Gastro Købmanden i Dragør: Varer fra butikken såsom lokale og regionale delikatesser, konfekture og juleartikler.
Culture Me: Nisser og julepynt.
Sv. O. Rosenkilde Holding Aps: Hyggelige og nostalgiske juleartikler, nisser og brugskunst for børn og voksende.
Fru Munk: Kage og kaff e i mange varianter, sandwich samt et lille udvalg af tapas og vine 
Team Meydal: Aloe Vera cremer
Rekommanderet: Plakater, postkort samt andre grafi ske artikler. Desuden også hjemmesyet udklædnings tøj til børn.

Glædelig jul 

Download app’en
 ”Jul i Dragør”
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