
Stationsvej v/ TvCenter/Dyrehandel og LOOP
Kl. 18.00-22.00  Kom og besøg LandboNords stand og få en smagsprøve eller en snak med LandboNords repræsentanter, som gerne fortæller om, 

hvad landbruget kan bidrage med til vores samfund
Der vil være øl og vand på standen og andet godt til ganen
I år sætter LandboNord fokus på danske fødevarer, så kom endelig forbi LandboNords stand og hør mere om, 
hvilke fødevarer vi har, og hvordan de produceres

Kl. 18.30 Sækkepibeorkester underholder

Stationsvej v/Posthuset
Kl. 18.00-22.00  Hjemmeværnskompagni Jyske Ås har udstillingsstand og aktiv stand, hvor kunderne kan prøve at kaste med håndgranater 

– prøve kræfter med militær idræt og træning og snakke i radio med patruljerende enheder. På standen er der fl ere køretøjer udstillet
Kl. 18.00 Oplev vehicle search med hjemmeværnet
Kl. 20.00  Oplev vehicle search med hjemmeværnet

Stationsvej v/Meny – i lagerhallen bag Meny
Kl. 17.00  GRATIS banko i Meny’s store hvide varehal - præmier for ialt 10.000 kr.

I alt 150 deltagere og 2 plader pr. deltager
Kl. 18.00  GRATIS aftensmad til de første 300 kunder. 1 portion pr. kunde - øl og sodavand kan købes
Kl. 18.00 Sækkepibeorkester underholder

Stationsvej v/Nicoline og Skoringen 
Kl. 19.00 Sækkepibeorkester underholder
Kl. 20.00 Sækkepibeorkester underholder

Nørregade v/Nordjyske Bank
Kl. 18.00-22.00  Nordjyske Bank fejrer det britiske tema med britisk pynt på Erantisvej og servering af Fish and Chips 

(først til mølle så længe lager haves) og smag på britisk øl

Slotsgade v/Dronninglund Hotel
Kl. 19.00-20.30    Har du Guld i Gemmerne? Lauritz.com sidder klar med deres vurderingseksperter 

og du kan få vurderet arvestykker – malerier – porcelæn – smykker og alt andet og få sat pris på dine ting

Slotsgade v/Biblioteket
Kl. 18.00-22.00 Mød Diabetesforeningen Brønderslev på deres informationsstand
Kl. 18.30-20-30 EDC Danebo gør klar til VM fodbold feber. ”Kan du lave et pletskud” 
 på det opstillede mål kan du vinde en EDC Fodbold. 
 Alle børn op til 14 år kan deltage og rammer du plet vinder du en fodbold (så længe lager haves)

Slotsgade v/Brillehuset
Kl. 18.00-22.00  Oplev det store oprydningsudsalg på solbriller – brillestel – ure og smykker 

og hyg dig med servering af Tea and Biscuits i butikken.

Slotsgade v/Matas
Kl. 18.00-22.00 Matas er rykket på gaden med produkter til rene markedspriser

Slotsgade v/Bibliotek – Store Scene
Kl. 18.00-18.40  Audition med unge sangtalenter der gerne vil prøve sig af på scenen. Tilmeld dig til kontakt@jysketalenter.dk

Koncerter med Jyske Talenter der tager britiske popmelodier under kærlig behandling
Kl. 18.40-19.10  Koncert med Celeste der blandt andet præsenterer hendes nye single release 
Kl. 19.10  Kåring af Årets Medarbejder 2018 i Dronninglund 
Kl. 19.15 Let Play it Live – musikalsk underholdning med 10 sangere
Kl. 19.40 Skots Irsk folkemusik med bandet: Kæjlænders 
Kl. 20.30 Sækkepibe orkester med mini koncert 
Kl. 20.45-22.00 Koncerter med en række upcoming stjerner fra Jyske Talenter der bearbejder britiske popmelodier
Kl. 18.00-22.00 Den rullende pølsebod er klar med Hot Dog og salg af øl og vand

Slotsgade v/ Apoteket
Kl. 18.00-22.00 Mød Scleroseforeningen – få noget information og deltag i deres tombola med fl otte gevinster fra byens butikker

Slotsgade v/SuperBrugsen
Kl. 18.00 Slagterens 500 hjemmelavede burger serveres med tilbehør til kun kr. 20,-. Der vil være opstillet bænke/borde
Kl. 18.00 Ryå ankommer med deres is salgsvogn
Kl. 18.00 Faarup Sommerland ankommer med deres karavane og afvikler sjove konkurrencer
Kl. 19.30 Sækkepibeorkester underholder
Kl. 19.30 Bold udkast fra SuperBrugsen m/gevinster
Kl. 19.00-21.00  Kom og hør nærmere om muligheden for at blive deltidsbrandmand. Dronninglund Brandvæsen mangler deltidsfolk 

og bor du eller arbejder du i Dronninglund og kan møde til brand på 5 minutter – så er det måske dig de mangler
Mød brandfolkene og få en snak om jobbet – ta familien med en tur i liften og se Dronninglund fra luften

Slotsgade v/Dronninglund Sparekasse
Kl. 18.00-22.00  Vi har et stort lykkehjul som alle over 18 år kan komme ind og dreje på. Der er gevinst hver gang

Derudover serverer vi vin, øl og vand. Capri Sun og slik til børnene

Hele Dronninglund
Kl. 18.00-22.00  Mød Hjemmeværnkompagni Jyske Ås rundt i Dronninglund med bevæbnede gående patruljer, der også viser momenter af blandt andet 

førstehjælp på vejen. Derudover også kørende patruljering i Hjemmeværnet biler
Kl. 18.00-21.00 Mød de fl otte skotter i kilt på deres vej rundt med sækkepiberne
Kl. 19.00-21.30 Mød det søde personale fra LOOP, der går rundt og deler æbler og balloner ud. Der uddeles også gavekort til 10 dages gratis træning

Åbent Hus i Dronninglund Fritids & ungdomsklub
Kl. 17.00-20.00  Festligt åbent hus med spisning fra kl. 17 til 19 – mød X-factor vinderne 2016 ”Azilda og Anilde” kl. 19 og mød Jon fra ”Alene i vildmarken” 

og få nogle fede outdoor tips. Du kan møde Jon mellem kl. 17 og 19

PROGRAM

Dronninglund Handel indbyder hele Nordjylland til 

British By Night
FREDAG DEN 25. MAJ MED 
BUTIKKERNE ÅBNE TIL KL. 22

En af forårets store oplevelser er 
By Night i Dronninglund og igen i år 
er der skabt et hav af aktiviteter 

for hele familien Nordjylland
VEL MØDT I OPLEVELSERNES 

CENTRUM – DRONNINGLUND

Husk vi et hav af GRATIS P-Pladser   Eventsponsor:


