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DRAGEKULTUR – Dra-
gefestivalen den 11.-18. 
juni når nye højder, når en 
større delegation af de føre-
nde dragebyggere 
og drageflyvere 
fra Japan deltager i 
årets festival.

”Det er nogle af 
verdens ypperste 
udøvere udi kun-
sten at bygge og 
flyve en drage, 
der kommer 
til Fanø. Det 
betyder store 
oplevelser 
på stran-
den 
for alle 
interes-
serede og 
mulighed for 
at deltage i work-
shops, hvor det er me-
steren selv, der deler ud af 
sin viden,” fortæller Fanøs 
turistchef Poul Therkelsen.

Med de japanske drage-
flyveres besøg understre-
ger Fanø Dragefestival – 
hvis officielle navn er Fanø 
International Kite Fliers 
Meeting – sin position som 
en af verdens førende dra-
gefestivaler.

”Det bliver en festival, 
hvor de japanske gæster 
vil præsentere nogle fanta-

stiske kunstfærdige drager 
sammen med drabelige 
kampdrager,” siger Poul 
Therkelsen, 

der er pro-
jektleder på opgaven 

med at få Japan ’draget’ til 
Fanø.

Japan på skemaet
Japan bliver temaet og ikke 
kun på stranden. Skolerne i 
Esbjerg og på Fanø vil have 
Japan på skemaet i forskel-
lige sammenhænge, hvor 
dragebygning bliver en del 
af oplevelsen for eleverne. 

Nationalpark Vadehavet og 
forskellige virksomheder 
i Esbjerg med forretnings-
forbindelser i Japan forven-
tes også at præsentere sig 
på Fanø og i Esbjerg hen-

over ugen.
Fanø Bryghus vil 

sammen med 
sin japan-
ske sam-

arbejdspartner brygge en 
særlig øl.

”Det er oplagt, at øens 
restauranter også griber 
temaet og serverer japansk 
inspireret kogekunst,” me-
ner Poul Therkelsen.

150 års jubilæum
Det japanske besøg på 
Fanø er kommet i stand 

med baggrund i fejringen 
af 150 års jubilæet for de di-
plomatiske relationer mel-
lem Japan og Danmark i 
2017, hvor Kulturministeri-
et står bag den officiel-
le festligholdelse 
med en dansk-

japansk kultursatsning.  
I Esbjerg Erhvervsudvik-
ling er det turistchef Poul 

Ther-
kelsen, som 

sammen med initia-
tivgruppen arbejder på 

programmet for ugen. En 
uge der ikke kun er drage-
flyvning, men også work-
shops, kunstudstillinger, 
film og meget mere. Det er 
gruppens håb, at aktivite-
terne på Fanø og i Esbjerg, 
kan blive en del af kultur-
ministeriets officielle pro-
gram.

Program på webside
Det foreløbige program 
med den officielle åbning 
den 11. juni og afsluttende 
med drageflyvningsop-
visning i weekenden den 
17.-18. juni kan ses på Fanø 
Postens hjemmeside.
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Japan ’drager’ til Fanø under dragefestival

Efter at Hirimo Endo modtog invitationen til at deltage i Fanø International Kite Flyers Meeting 
2017 på Fanø, har Hirimo Endo designet en speciel 'Visit Fanø' drage. 

Se programudkast  
på fanøposten.dk


