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Træd ind i en fortryllende og magisk verden af trolddom og magi, hvor hekse og troldemænd kæmper side om side på
godt og ondt imellem fantasiverdener og blandt mystiske væsner. 40 af verdens dygtigste sandskulptører giver deres bud
på en magisk verden skabt af 12.000 tons vestjysk sand. Søndervig Sandskulpturfestival afholdes for 16. år i træk.
Over 130.000 besøgte i 2017 Søndervig Sandskulpturfestival
I 2017 besøgte et rekordstort publikum festivalpladsen i Søndervig, hvor temaet ”Livet under havoverfladen” tiltrak
gæster fra ind- og udland. Dette års sandskulptører, hvoraf flere tidligere har deltaget helt tilbage fra Søndervigs første
sandskulpturfestival i 2003, er alle garvede deltagere i mange internationale sandskulpturfestivaler verden over.
Kom og oplev den kreative proces
Før den officielle åbning er det desuden muligt at kigge forbi festivalpladsen og se de mange skulptører, når de arbejder
med deres værker – som de jo kun har 10 dage til at skabe. Fra onsdag den 16. til lørdag den 19. maj får man for alvor
indsigt i de kreative processer, når de 40 skulptører skulpturerer den 200 m lange og 7 m høje skulpturvæg fuld af
motiver fra årets tema.
Plads til alle
Festivalpladsen er meget handicapvenlig, da vi har anlagt stisystemer med mørkt stenmel, så det er nemt at komme
rundt på pladsen med fx kørestol og rollator. Pladsen har egen toiletvogn med flere toiletter samt et let tilgængelig
handicaptoilet, bred opkørselsrampe samt pusleplads til de mindste. Det er også muligt at låne kørestol ved billetlugen.
Vi har en skøn sandlegeplads, hvor børn og voksne selv kan afprøve deres kreative evner som sandskulptører … og hvem
ved, måske danser de magiske sandskulpturer hånd i hånd efter lukketid, når nattens mørke falder på og månen titter
frem.
Entré:
Voksne kr. 60,Børn t.o.m. 11 år kr. 30,- / Børn t.o.m. 4 år gratis.
Til grupper på min. 10 personer ydes der kr. 5,- i rabat pr. person.
Åbent for publikum:
16. maj - 31. august dagligt fra kl. 10-19.
1. september - 28. oktober dagligt fra kl. 10-17.
Åbningstiderne kan efter aftale ændres for større grupper.
Café Sandskulptur:
Salg af is, snacks, sandwich, øl og vand med mere.
Praktisk info:
ü Madkurv og drikkevarer må gerne medbringes.
ü På pladsen findes borde og bænke.
ü På pladsen findes handicaptoilet.
ü Pladsen er indrettet med stisystem således handicappede let kan komme rundt.
ü På pladsen findes en stor sandkasse hvor børn og voksne kan prøve egne evner som sandskulptør.
ü Hunde i snor må gerne medtages.
ü P-pladser til busser og biler.
Ved forudbestilling, kan vores dygtige personale, gratis, tilbyde en orientering om sandskulpturernes tilblivelse/
opbygning (varighed ca. 20 min.)
Vi ser frem til at modtage Deres bestilling på e-mail til info@sandskulptur.dk, med angivelse af deltagerantal,
dato og klokkeslæt for Deres besøg, og De vil herefter modtage en bekræftelse.
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