
Støb en hajtand og dyk ned i et hav af oplevelser med ”bid i” i Store Bededagsferien, 
der i Kattegatcentret er omdøbt til Biiiiidedagsferien. 

I Kattegatcentret er Store Bededagsferien den 22.-24. april omdøbt til Biiiiidedagsferien – for Kattegat-
centret slår nemlig gabet op for et hav af oplevelser og aktiviteter med ”bid i” for hele familien! 

Oplev blandt andet, at der er bid i både hajer og sæler, når dyrepasserne hver dag fodrer og træner 
sælerne i lagunen og de store, tropiske hajer i hajtanken. Det er også muligt hver dag kl. 13 at opleve 
dykkeren fodre et mylder af fisk i Oceanariet - og lede efter havkattens vilde tænder.

STØB EN HAJTAND – OG LAV EN SEJ HAJTANDS-HALSKÆDE
I Biiiidedagsferien er det også muligt at støbe sin helt egen kopi af en hajtand fra en 12 meter lang 
forhistorisk haj - og lave den om til en sej hajtands-halskæde. Mens hajtanden bliver brændt, kan 
ventetiden bruges på at mærke, hvor spidse ægte hajtænder er. 

Få en oplevelse i Biiiiidedagsferien i Kattegatcentret, der bider sig varigt fast. 

PROGRAM STORE BEDEDAGSFERIEN 22.-24. APRIL

10.00: Juhuuuu, Kattegatcentret åbner! Velkommen til Biiiiiidedagsferie!
10.40: Sharky gir en krammer - og viser gerne sine tænder frem!
11.00: Sælerne hapser sild og trænes i lagunen 
11.15: Støb en hajtand – og lav en sej hajtands-halskæde
13.00: Se dykkeren fodre fisk i Oceanariet - og oplev havkattens vilde tænder 
14.00: HAPS - der er bid i hajerne! Tid til træning og fodring af de store, tropiske hajer
14.30: Sælerne fodres og trænes igen – de fortjener en klapsalve 
14.45: Støb en hajtand – og lav en sej hajtands-halskæde
16.00: Du er nu blevet bidt af havet i Store Bededagsferien, og vi siger tak for i dag!

FOR MERE INFORMATION KONTAKT:

Karsten Bjerrum Nielsen - leder for udstilling og formidling, Mail: kbn@kattegatcentret.dk, 
Telefon: +45 8758 0521
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