Oplev Afrikas vilde dyr i Søndervig – hvis du tør!
14. internationale sandskulpturfestival i Søndervig 2016

Søndervig Sandskulpturfestival ApS
Lodbergsvej 44, 6950 Ringkøbing
Mobil +45 28 89 78 44
Cvr nr. 32 33 59 50

2016-udgaven af Søndervig Sandskulpturfestival byder på en oplevelse ud over det sædvanlige. Publikum inviteres med på safari i Afrika, hvor det bjergtagende landskab og savannens vilde dyr opleves i
sit rette element. 12.000 tons vestjysk sand omsættes til et imponerende indblik i Afrikas dyreliv, hvor
alt fra Kenyas sultne løver, Namibias lurende leoparder og Botswanas travende elefantflokke vækkes til
live. Træd ind i det fascinerende landskab og lad tankerne og fantasien svæve frit, men pas på – de vilde
dyr lurer overalt!
38 af verdens mest anerkendte sandskulptører er sat på opgaven til at afspejle det afrikanske kontinent
i form af intense enkeltskulpturer samt en 200 meter lang og 7 meter høj skulpturvæg, som de senere
år har været festivalpladsens helt store trækplaster.
I 2015 besøgte over 120.000 gæster fra ind- og udland d. 13. udgave af sandskulpturfestivalen, og med
næste års temas brede appel, så er der lagt op til en familieoplevelse i særklasse.
Tema: Afrikas vilde dyr
Entré:
Voksne kr. 50,Børn t.o.m. 11 år kr. 25,- / Børn t.o.m. 4 år gratis.
Til grupper på min. 10 personer ydes der kr. 5,- i rabat pr. person.
Åbent for publikum:
Fra den 24. maj - 31. august dagligt fra kl. 10-19.
Fra den 1. september - 25. 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 handicap toilet.
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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