- sætter sommeren igennem sit præg på Kulturhavn Gilleleje. På udvalgte dage arrangerer vi events med levende musik både indendørs og udendørs på Kulturbroen.
I Galleriet viser vi vekslende kunstudstillinger arrangeret af udøvende kunstnere
samt folk med erfaring i udstillingsvirksomhed.
Kulturhavnen er også for børn

- så velkommen til børnene og jeres familier. Teater, leg, mad, spil, bøger, bevægelse, musik, spil og film – programmet veksler, og det er alt sammen for børn.

Tilgængelighed, turistinformation, aviser og WiFi
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Musik og udstillinger

Kulturhavnen er handicapvenlig.
Kulturhavn Gilleleje holder åbent

Fra 1. juni til 31. august finder du turistinformationen sammen med biblioteket i
stueetagen kl. 10-16 mandag til fredag.
1. juli til 31. juli endvidere 10-14 lørdag.
Vi har danske aviser og tidsskrifter i stueetagen, men du har også adgang fra vores
pc’er til forskellige databaser, såsom
Pressreader med online adgang til mere
end 2000 aviser fra 100 forskellige lande.
Der er gratis WiFi i hele Kulturhavnen.

hver dag kl. 7-22.
Spisestedet Bolværket

Nordkystens nye samlingssted

Her finder du Gilleleje Bio, spisestedet Bolværket og Gilleleje bibliotek
foruden Mezzaninen, Kulturbroen og Galleriet

dog først fra kl. 11.

Vil du vide mere om Kulturhavnen

www.kulturhavngilleleje.dk eller besøg
Kulturhavn Gilleleje på Facebook.
På www.gillelejebio.dk kan du se de
aktuelle film og spilletider samt bestille
og købe billetter til biografen og andre
betalingsarrangementer.
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Husk at stille p-skiven
mellem kl. 8 og 18

Der er nemlig 2-timers tidsbegrænsning
foran Kulturhavnen hver dag. Vi har en
særaftale med parkeringsselskabet Onepark om, at besøgende til Kulturhavnen
kan få en 3-timers p-billet i billetsalget
og/eller i Bolværket. Du skal under alle
omstændigheder sætte parkeringsskiven!

Det summer af liv i Kulturhavn Gilleleje

Peter Fjelstrups Vej 12
3250 Gilleleje
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Bolværket – Kulturhavnens uhøjtidelige spisested

Gilleleje Bio

Bag Kulturhavn Gilleleje står

- er inspireret af det danske og italienske køkken. Vi tilbyder veltillavet mad fremstillet af friske råvarer. Fra den store brændefyrede ovn serverer vi også gourmet pizza
med sprøde, tynde grovbunde, frisk mozzarella og udvalgt fyld efter romersk tradition. Er du mere til en kop god italiensk kaffe og et stykke kage, har vi også det.

- rummer to topmoderne sale viser vi film fra mandag til søndag. Tjek det aktuelle program og spilletider på www.gillelejebio.dk. Her kan du også bestille og købe
biografbilletter samt billetter til sommerens betalingsarrangementer. Slik, popcorn og
drikkevarer må medbringes til filmen, så længe du har købt det enten i billetsalget eller
i Bolværket.

den selvejende institution Fonden

Gilleleje Bibliotek

- er åbent i hele Kulturhavnens åbningstid. Her kan du møde avislæsere, boglånere,
pc-brugere ved ét af langbordene eller ved pc-arbejdspladserne, mens nogle læser
dagens avis og nyder den gode udsigt over Gilleleje. Du er også velkommen til at
bruge biblioteket, når du gæster Gilleleje.

Kulturhavn Gilleleje. Fonden er
stiftet af Gilleleje Brugsforening
amba med det formål at fremme og
udvikle udbuddet af kulturaktiviteter
i Gilleleje. Kulturhavn Gilleleje er

Frivillige driver kulturen

opført af Brugsforeningen og blev

- rygraden i Kulturhavn Gilleleje er de mere end 200 frivillige ildsjæle, der tilrettelægger og står for de forskellige kulturaktiviteter, herunder driften af Gilleleje Bio.

indviet i december 2016. Bygningen
er designet af arkitektfirmaet
Skovhus Arkitekter A/S.
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