
I påsken er der et hav af ÆG-ceptionelle aktiviteter for både børn og voksne i 
Kattegatcentret, der med garanti vil gøre dig bidt af havet!

I påskeferien (8.-17. april) slår Kattegatcentret  dørene op for et hav af ÆG-ceptionelle 
oplevelser og aktiviteter for hele familien. Man kan blandt andet deltage i konkurrencen om 
at vinde 4 billetter til Familie-Zzzzov i Kattegatcentret ved at klippe/klistre sin helt egen 
påskefrokost-ret . Aktiviteten er en del af Kattegatcentret nyhed, "Det levende køkken", hvor 
børn og voksne kan lege sig til viden om fisk og sundhed. Her kan man også få gratis 
opskrifter på lækre fiskeretter.

Man kan også høre Kattegatcentrets Hav-ekspert fortælle om de mange ÆG-cep-tionelle 
fiskeæg, der er i havet, og hvorfor de ser ud, som de gør. Find ud af, hvorfor de er så for-
skellige, og hvilke særlige egenskaber de har. Kattegatcentret har også en konkurrence, hvor 
man ved at kombinere dyrene med deres æg, kan vinde et lille påskeæg - og bare rolig det er 
naturligvis dem af chokolade!

ÆG-CEPTIONELLE FODRINGER – OG DOKTOR KNIVSKARP
Påsken byder også på et væld af ÆG-ceptionelle fodringer i Kattegatcentret. Oplev de 
dygtige sæler hapse påskesild og lære bogstaver og se de store tropiske hajer blive fodret 
og trænet. Onsdag d. 12. april kan man opleve Doktor Knivskarp dissekere en kæmpestor 
havørred på hele 15 kilo. Doktor Knivskarp går grundigt til værks og ved alt om havets fisk.

PROGRAM PÅSKEFERIEN 8.-17. APRIL

10.00:Kattegatcentret åbner! Hej haj til ÆG-ceptionelle oplevelser i Påskeferien!
Hele dagen: Gå på ÆG-ceptionel æggejagt i akvarierne og VIND et årskort
10.40: Få et påskekram og påskeæg af vores maskot Sharky
11.00 - 15.00: Lav din helt egen ÆG-ceptionelle påskefrokost-ret
11.00: ”Røreæg!” – Lær, rør og test dig selv i din viden om havets æg!
11.00 onsdag 12. april: Doktor Knivskarp dissekerer en spændende fisk
12.00: De søde sæler fodres og trænes i lagunen
13.00: Dykkeren fodrer fisk i Oceanariet
14.00: HAPS - tid til træning og fodring af de store, tropiske hajer
15.00: Sælerne fodres og trænes igen - de fortjener en klapsalve
15.30: ”Røreæg!” – Lær, rør og test dig selv i din viden om havets æg!
17.00: Kattegatcentret lukker og siger tak for en ÆG-ceptionel dag
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FOR MERE INFORMATION KONTAKT:

• Karsten Bjerrum Nielsen - leder for udstilling og formidling, Mail: kbn@kattegatcentret.dk, 
Mobil: +45 3025 1551

• Hans Jakob Nielsen - ansvarlig for PR & Kommunikation, Mail: hjkn@kattegatcentret,dk, 
Mobil: +45 6171 8974




