
Barn- och Ungdomsfestival!



PROGRAM
Lekparken utanför komedianten
SILO-teckningar - Fritidsgården Håsten och Komedianten har workshops
Gofika - Tovedals säljer mumsigheter ute i parken
10:30 & 11:00 Berättarstund - Kom och lyssna till spännande sagor och 
berättelser 
10:30-12:00 Pimpa din festivalkeps - Vi har kepsar, nitar, glitter. Kom och 
styla din egen keps!
11:30-11:45 Trollkarlen Martin
12:00 Samling för KULTURTÅGET utanför Komedianten
12:15 KULTURTÅGET avgår mot Pilhagen 

Gallerian
10:00-15:00 Design Walk - Bli en Designwalker. Resan till den kreativa 
mittpunkten börjar i Varberg.

Pilhagen
Haiku - Prova på Haikudikt och måleri. Baskunskaper i engelska. Kommer från 
Amsterdam.
Träskulpturer - Träskulpturer gjorda av PS-estetelever
12.45-18.00 Varbergs Vision 2025 - Utställning. Varbergs vision 2025:s logga 
som är ihopbyggd av foton som är inskickade via sociala medier.
12.45-18.00 Fotoutställning Varbergs Fotoklubb - Varbergs Fotoklubb 
startade 1946 och visar här upp några av deras verk. 
13:00-18:00 Batik-workshop - Prova på att göra din egen batik-tshirt 
tillsammans med Läjets ungdomsgård
14:00-17:00 Ansiktsmålning - Dramaelever målar dig!
14:00-17:00 Cirkus Bröns - Workshops
14:00-18:00 Slagverksworkshop med Thomas Sandberg - Alltid velat vara 
med på en slagverksworkshop? Nu har du chansen!
14.00-18.00 Ärtpåsekastning - Prick i luren! Kom och kasta prick i 
klockstycken på olika instrument och vinn roliga priser!



Parkering Surfers Paradise
Skatepark - Missa inte det världskända skatemärket Element som kommer att 
finnas på plats mellan 10-15. Eller varför inte komma och chilla med oss i vårt 
sköna skatehäng, visa upp dina skills i skateparken eller pröva på den nya 
sporten PARKOUR. Antar du utmaningen? 
10:00-14:30 Tipsrunda + Kreativ hörna med Element
12:00 Tävling i tältet börjar
12:00-15:00 10 % rabatt på Elements varor 
13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 16:20, 17:00, 17:40 PARKOUR - kom och prova 
free running!
13:00 Skatejam - tävling för allmänheten
15:00 Tävling i tältet slut, sista inlämning
16:30 Vinnare av tävlingen i tältet utropas

Gräsplätten utanför Café Mignon, vid torget
11:00-14:00 Photowalk - Photowalk är den nya fototrenden. Ett bra sätt att 
upptäcka ett nytt Varberg, att se nya miljöer och kanske fota människor på stan

Food court utanför KULTURSKOLAN
Tovedals - Pilhagen. Grillat och catering
Goda Grytan - Tre goda grytor
Munkfabrik - Munkar, Falafel, kaffe och dricka 

Triangeln
12:00-18:00 Drömträdet - Häng upp din önskestjärna i Drömträdet så hjälper 
du sjuka barn att få sina önskningar uppfyllda!

Har ni frågor, funderingar eller behöver hjälp? 
Kom till vår informationsdisk i Triangeln



A-plan vid Kulturskolan
13:00-18:00 Gör eget tryck med Akay! - Tryck en t-shirt tillsammans med 
Grafittikonstnären Akay!
13:00-18:00 Planket - En utställning om workshop på Håstens ungdomsgård 
med Grafittikonstnären Akay!
13:00-18:00 Färglägg Varbergs silo - Utställning och workshop. 
Grafittikonstnären Carolina Falkholt har gästat ungdomsgårdarna under våren 
och riktat blicken mot Varbergs silo. Kom och gör ett eget fasadförslag
13:00-18:00 Filmvisning i Container - Filmelever visar film i containern
13.00-18.00 Historisk verkstad - Kom och var med på en historisk verkstad 
och lev livet som de gjorde förr!
13:00-18:00 Rosenfred Recording studio - Kom till oss och bli stjärna för en 
stund! Spela in din sång till en vald låt och få med dig ett minne från festivalen hem
13:00-18:00 Live-måleri med Monica Funck - Ta chansen att måla med 
gouachefärg
14:00-14:15 Reggeaton - Breakdancescenen - Sluta vara svennebanan för en 
stund och släpp loss med denna latinamerikanska afrodansstil med influenser 
av salsa, reggae och hiphop under ledning av alsakurs.se 
15:00-16:00 Breakdance - Breakdancescenen - Härlig breakdanceshow och 
workshop
16:00-16:15 Zumba - Breakdancescenen- Skaka rumpan med hela familjen till 
svängiga latinska toner under ledning av salsakurs.se! 

Stora scenen i Pilhagen
12:45-13:15 Emil och Zandra - Otroligt duktiga Emil och Zandra bjuder på en 
härlig konsert
13:30-13:45 Hallands STÖRSTA orkester - Orkester spelar musik av Anders 
Wall - Stora scenen samt Rosa och Turkosa
14:00-14:40 Vis- och låtkonsert - Kom och lyssna på en mysig visa
15:25-15:45 Svänggänget - svänger loss
16:30-17:00 Estetelever 
17.00-17.40 90-talshits
18:15-19:00 BOHUSLÄN BIG BAND & Ale Möller
19:00-21:30 Vårbacken - se programpunkt Vårbacken



Rosa scenen i Pilhagen
14:50-15:00 Barnens rätt med Dransarna
15:15-15:25 Dansshow
16:00-16:15 Celloensemble - En annorlunda spelning av filmmusik på cello

Turkosa scenen i Pilhagen
13:45-14:00 Emil och Zandra - Duktiga Emil och Zandra spelar än en gång
14:40-14:50 Dragspelsmusik - Med elever från kulturskolan och vuxenskolan  
15:00-15:15 Skönt blås - Blåsorkesterkonsert
15:45-16:00 Tråblåselever spelar
17:40-18:00 Slagverskonsert med Amanda och trumpojkarna STIX

Vårbacken
19:00-19:30 Jonah Lake - Turkosa scenen - Akustisk surf-/reggaemusik av 
Johan Otterdahl 
19:30-19:55 Altitune - Stora scenen - hårdrock med expolsiva refränger och 
goa gitarriffs
20:15-20:40 Pass the salt - Stora scenen - grunge/modern rock med fullt ös på 
scenen
21:00-21:30 Nudity is not a Crime - Stora scenen - en funkmaskin som inte 
stoppar för något

Är du över 19år och inte riktigt redo att gå hem än?
Välkommen på efterfest på Societén 22:00-02:00

Stora DJ’s som 9ty1s, DJ Swenell och Joey Massa kommer att 
bjuda på en hejdundrande show! Inträde: 100:-



Kartor - Översikt






