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Lördag 26 maj kl 10 - 16 i Västerås City
Barnparad START 10.00!

Barnparaden startar kl. 10.00. Under ledning av Kulturskolans
musikband Västerås Young Marching Band.
Kom gärna utklädda! Västerås Barnfestivals maskot Tasse kommer
utse det bäst utklädda barnet och vid invigningen delas Tassepriset ut.
Paradväg: Växhuset – Smedjegatan – Vasagatan – Storagatan –
Fiskartorget – Vasaparken

Tasses BÅTRACE i Svartån

Kl. 11.00 Bygg din båt till båtracet (om du inte byggt din båt hemma till båtracet
kan du passa på att göra det här) Lämna din båt vid Apotekarbron, Kungsgatan.
Kl. 11.45 släpps alla båtarna i vattnet och tävlar ner till turbinhuset.
Alla som deltar får varsitt diplom och 1-3:a som
kommer i mål får varsitt fint pris. .
Kl. 12.45 prisutdelning i Vasaparken. OBS! Tänk på att det kan

VASAPARKEN

PROGRAM PÅ UTESCENEN

vara svårt att få upp sin
båt ur Svartån så se till att
du inte är för rädd om den.

• Kl. 10.20 Invigning Jonas Bresser invigningstalar och Tasse delar
ut pris till det barn som är bäst utklädd. Vi presenterar Tasses nya
kompis och utser vinnaren av namntävlingen.
200 ballonger släpps upp i luften och avslutar invigningen.
• Kl. 10.30 Familjegympa med IF Friskis och Svettis.
• Kl. 11.45 Invigning Stadsparaden
• Kl. 12.00 Ballroom dance, 30 min. Studiefrämjandet
uppträder med mini-dansshow.
• Kl. 12.45 Prisutdelning Båtrace.
• Kl. 13.00 Emina Breakdansare Emina, känd från Programmet
TV4 Talang 2018 bjuder på en fantastisk breakdanceshow.
• Kl. 13.30 Såpbubbleshow med Planet Rondo Jättesåpbubblor är
fascinerande och en show med gigantiska såpbubblor är den bästa
upplevelsen. Du kanske vill prova att kliva in i en jättesåpbubbla?
• Kl. 14.30 Rock´n troll show Troll rockarna bjuder på en
fartfylld, ösig och ”tandlös” show.
• Kl. 14.50 Prisutdelning för de barn som designat
sitt eget rådjur och röstat på sitt favoritrådjur.
• Kl. 15.15 Eldshow Gycklargruppen Trix avslutar årets
barnfestival med en ”värmande” eldshow.

AKTIVITETER VASAPARKEN

• UNICEF – Informerar om sin verksamhet.
• Stadsparaden – Kom och titta på alla fina rådjur och se om du
känner igen favoriterna från i fjol och vilka som är nya. Rösta på
din favorit och chans att vinna fina priser. Alla barn är välkomna
att måla varsin del av BarnensRådjur. På plats bjuder vi på täv
lingar med fina priser, rådjurspyssel, quiz m,m. Välkomna!
• Astma & allergiförbundet – Informerar om sin verksamhet.
• Västerås Allmänna Villaförening – Rita svans på grisen med
förbundna ögon, slå en spik i en bräda. Ni kan rita och måla hos oss.
• Aros Basket – Kom och prova på basket.
• Konstmuseet – Prova på frottage (gnuggbilder). De som vill
vara med på vår Frottage-utställning, kan lämna sina bilder i
Konstlabbet på Karlsgatan 2.
• Bergakottens förskola – visar upp och berättar om sin fina förskola.

Huvudarrangörer:

• Stiftelsen Bergslagsgårdar – Pysselhörna och här kan du
få en fusktatuering. Fråga oss gärna om familjehem.
• Centerpartiet Västerås – Rocka rockringstävling och utdelning
av vindsnurror.
• Folktandvården Västmanland AB – Fiskdamm, ballongutdelning och borsta tänderna på Apan Rune.
• Expectrum – Vi experimenterar med såpbubblor: Finns det fyr
kantiga såpbubblor? Kan såpbubblor studsa? Kan du stå inuti en
såpbubbla? Hur länge kan en såpbubbla flyga? Varmt välkommen!
• Västerås Tidning – Leksaksinsamling, ballongutdelning,
fiskdamm, festivalprogram.
• Konstnärsföreningen Galleri K – Stafflimålning för barn, under
ledning av yrkeskonstnärer! Vid torrt väder sätts målningarna
upp direkt på folkvagnsbuss + släp i Vasaparken. Barnmålningarna
visas även på Galleri K, Slottsgatan 17, fredag 29/5 och söndag 1/6
kl 12-16, tillsammans med barnmålningar från Cityfestivalen.
• Hamre Ridskola – Ponnyridning kl 11.00-15.00. Kostnad: 20 kr.
• CISV Västerås – Skapar fredsutbildande träffar, helgläger och
projekt för barn/ungdomar/familjer i Västerås.
• Förskolan Mariposa – Ansiktsmålning, latinamerikanska lekar,
såpbubblor, ballonger. Vi kommer att vara utklädda i roliga
dräkter. Vi bjuder barnen på något gott.
• Dyslexiförbundet i Västmanland – informerar om Dyslexi,
Dyskalkyli, appar och hjälpmedel.
• Friluftsfrämjandet – Kom och träffa Skogsmulle! Kasta kottar,
gissa bajset och andra spännande naturupplevelser.
• Häst och vagn – Kostnad 30 kr, gärna jämna pengar.
• Hela jag ab – Prova på barnyoga kl 11.30, 12.00 & 12.30. Ca 15
min. Ålder 4-11 år. Ingen speciell klädsel behövs, matta finns på
plats! Barnen guidas genom ett äventyr (yogasaga) av stärkande
yogapositioner, livskraftiga andningsövningar & lugnande vila.
• Majblomman i Västerås –Färglägg en Majblomma! Information.
• Förskolan Zodiaken – Kom och träffa oss!

VÄXHUSET
UTOMHUSSCENEN

Kl. 10.00 Barnparaden startar.
Kl 10.20 Awake projects Awake LOVE Orchestra’s familjeföreställning tar utgångspunkt i svenska folk och barnsånger
som blandas med rytmer och melodier från hela världen.
Kl 11.30 Såpbubbleshow med Planet Rondo Jättesåpbubblor är
fascinerande och en show med gigantiska såpbubblor är den bästa
upplevelsen. Du kanske vill prova att kliva in i en jätte såpbubbla?
Kl 12.15 Kulturskolan ”Spela i band”
Kl. 13.00 Gycklargruppen Trix Ett familjegyckel är en
glädjefylld, gemensam humorupplevelse med otroliga
cirkuskonster och massor av skratt.

KONSERTSALEN

Kl. 13.30 Kotten och stormen med Teatertropos Kotten älskar livet.
Vill klättra, leka på nya platser och upptäcka världen. Men Kottens pappa
Gran är den ängsligaste föräldern som finns. Han vill ha kontroll på allt,
klä på kotten även om det inte är kallt. Så en kväll rymmer Kotten….

Huvudfinansiärer:

Medarrangörer:

Kultur, Idrott- och
Fritidsnämnden

TEATERSALEN
Kl 12.00 och kl. 14.00 ” Bakom stock och sten” Ett spännande
musikaliskt äventyr av Musikalgrupp 3 på Västerås Kulturskola
Regi och koreografi: Catharina Backteman Bernes.

SAL 260

Kl 11.00-13.00 Prova på barnyoga med HelaJag
Barnen guidas genom ett äventyr (yogasaga) av stärkande
yogapositioner, livskraftiga andningsövningar och lugnande vila.
Barnen är naturligt smidiga och yogans positioner behåller
musklernas rörlighet och förbättrar motorik och balans.

FRITIDSGÅRDEN
• Ansiktsmålning.

HERE 4 U ( PLAN 2 )
• Ansiktsmålning.

Ponnyridning
TA EN TUR MED TUFF TUFF-TÅGET
Tuff tuff-tåget går hela dagen melan Växhuset och Vasaparken

FISKARTORGET

• Blåljus - Träffa och titta på Polis, Ambulans och Brandkår. Släcka
docka och prova brandsläckare. Titta på utrustningen i brandbilen.
• Bokbussen - Kom och kolla på bokbussen och låna och lämna
böcker. Pixi-fiskdamm. Teckningstävling. (Rita din drömbokbuss, du har chans att vinna fina bokpriser)
• m4 gruppen – Kom och provsitt en av våra m4-lastbilar! Det
är kanske inte så ofta man får möjligheten att se en lastbil på
nära håll, men här har ni chansen att både titta & provsitta!
• Lådbil –Inför den stora lådbilscruisingen den 6 juli har ni chans
att testa på att köra lite lådbil.

IGOR

KONSTHÖRNAN

• Bild och Form och Teckna / Måla. Elever ställer ut teckningar.

CULTUREN
C

Box 2 – Film 3-7 år
Kl. 11.00 "Örnar, björnar och en hund"
Kl. 11.50 "Snipp snapp snut"
Kl. 12.30 "Vatten över huvudet"
Kl. 13.00 "Jazzofesten"
Kl. 13.35 "Rita och krokodil"
Kl. 14.05 "Ture och Jerry"
Kl. 14.35 "Vatten över huvudet"
Kl. 15.05 "Rita och krokodil"

Box 3
Kl. 14–16 Släpp loss till skön musik

Torget
Kl. 10–16 Måla på vårt populära målarplank. Måla på gips.
Fiskdamm. 10:-. Gör din egen fantasifulla pärlplatta.
TV Båset - gör din röst hörd eller skicka en hälsning till någon.
Kommer att visas i Öppna Kanalen under programpunkten TV
BÅSET och även på facebook och Youtube.
Kl. 11–15 Ansiktsmålning, Rita och tillverka dina egna pins,
magneter el. speglar. 10-25:-.

Elektra – Film 3-7 år
Kl. 11.00 "Jazzofesten"
Kl. 11.35 "Rita och krokodil"
Kl. 12.05 "Ture och Jerry"
Kl. 12.45 "Örnar, björnar och en hund"
Kl. 13.25 "Snipp snapp snut"
Kl. 14.05 "Vatten över huvudet"
Kl. 14.35 "Örnar, björnar och en hund"
Ute
Kl. 10–16 Måla ute med gatukritor (ej vid regn)
Övrigt

SÅPBUBBE
L
SHOW

Café Koppar öppet från kl. 10.00
Papegojan Inka kommer på besök.
Fritid och Förebyggande

• Kl 12–15 Träffa Paw Patrol som leker med alla barn!
• Ansiktsmålning vid lekytan på plan 2
• Pyssel med Panduro vid lekytan på plan 2

ASTAR

Ansiktsmålning. Försäljning av smörgås, fika och dryck.
Alla intäkter går till barncancerfonden.

SVENSKA KYRKAN VÄSTERÅS

I DOMPROSTGÅRDENS TRÄDGÅRD – Västra Kyrkog. 3

• Kl. 10–15 Hoppborg, tipspromenad & fiskdamm, klappa kaninen
och titta på hönorna • Kl 10–11 och 12–14 Åsneridning

AKTIVITETER I DOMKYRKAN

• Kl. 10–12 Gå på upptäcktsfärd med "spårhunden"
• Kl. 12 Orgelmatiné - Kurreludium och fugsvans med Johan Hammarström
Denna dag finns tyvärr ej möjlighet till drop in-dop i domkyrkan. Kommande
drop in-datum hittar du på www.svenskakyrkan.se/vasteras/dop

FRÄLSNINGSARMÉN

Gratis fika till alla barn!
• Kl. 11.00 Nybörjarbrasset spelar på Sigmascenen.
• Kl. 12.00–16.00 Hinderbana
• Kl. 13.00 Fiskdamm

VÄSTMANLANDS TEATER

• Kl. 10.00-16.00 Premiärvisning av filmen Resan hem. Den är
baserad på pjäsen som vi gjorde tillsammans med klass 4a och 4b på
Fredriksbergsskolan 2017. Självklart bjuder vi på popcorn och entré
med rosa matta. Filmen visas en gång i timmen kl 11–15. Pyssla (rita
din egen utomjording eller skriva en berättelse om ditt drömresmål)
eller fika på vårt café.

STORA TORGET - CYKELNS DAG
Massor med aktiviteter riktade till barn och föräldrar; trafikbana,
tipspromenad, prova på olika cyklar m.m.

LEKSAKSINSAMLING

Lämna gosedjur /leksaker på våra uppsamlingsplatser på Växhuset
och i Vasaparken. Läkarmissionen sänder dem till barn i Baltikum.
VÄSTERÅS DOMKYRKOFÖRSAMLING

