Behållningen går oavkortat till Clownetterna
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Barnparaden startar kl. 10.00. Under ledning av Kulturskolans
musikband Västerås Young Marching Band. Kom gärna utklädda!
Västerås Barnfestivals maskotar Tasse & Kattis kommer utse det bäst
utklädda barnet och vid invigningen delas Tasse & Kattispriset ut.
Paradväg: Växhuset – Stora Torget – Kökmangatan – Erik Hahrs gata –
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. .
OBS! Tänk på att det kan
Kl. 12.45 prisutdelning i Vasaparken. vara svårt att få upp sin
båt ur Svartån så se till att
du inte är för rädd om den.

Program på utescenen

• Kl. 10.20 Invigning Jonas Bresser invigningstalar och Tasse och 		
Kattispriset delas ut till det barn som är bäst utklädd.
• Kl. 10.30 Familjegympa med Friskis och Svettis. Lekfullt för 			
3–6-åringar och vuxna tillsammans: Fokus ligger på att röra sig och 		
ha kul tillsammans, den grundmotoriska träningen kommer på 			
köpet. Smyga som en detektiv. Hoppa som en känguru. Passet
bygger, precis som Jympan, på enkelhet och glädje. Kom och lek loss!
• Kl. 11.00 Dansverkstan bjuder på dansuppvisningar och
workshop i dans.Testa att dansa fortnite, hiphop och disco.
Alla kan vara med, bara att härma. Enkelt och kul! Passar barn mellan
6-12 år. Rullande schema med 10 min show och 10 min workshop
• Kl. 12.00 Ballroom dance, 30 min. Tiodansshow med Aros 			
Ballroom and Latin Club
• Kl. 12.50 Prisutdelning Båtrace.
• Kl. 13.00 Bgirl Emina Breakdansare Emina, känd från Programmet 		
TV4 Talang 2018 bjuder på en fantastisk breakdanceshow.
• Kl. 13.30 Folkdans från arabiska länder med Svensk-arabisk
kulturförening
• Kl. 13.55 Tasse & Kattis-tävlingens vinnare presenteras
• Kl. 14.15 Sagohäxorna, Bjurhovdasmyckets förskola
Sagohäxorna Kvittra och Krax har sått ett sagofrö i sagoskogen och 		
det har nu grott och vuxit upp till ett rocka sock-träd. Ta med en
udda strumpa och kom och hjälp dem att dekorera trädet.
De bjuder på sång och dans för att hylla allas lika värde.
• Kl. 14.30 Västerås Danscenter Dansuppvisning med
dansare som tävlar för VDC/WAD på SM i dans 29/5-2/6
• Kl. 15.15 Rockarna buse avslutar med en fartfylld och
öronvärmande rock´n troll show

Aktiviteter Vasaparken

• Kl. 11.00–15.00 Barnens Vasalopp – I Barnens Vasalopp löpning är 		
stämningen minst lika hög som i Ultravasan. Kontrollerna är desamma 		
och banan enkel. Alla är vinnare och du får givetvis diplom och medalj
vid målet! Du får nummerlapp av oss, så sätt på dig de snabbaste
skorna och förbered dig på ett roligt lopp!
• Västerås Tidning – Leksaksinsamling, ballongutdelning, 			
fiskdamm, festivalprogram.
• Societe KSK Kreativa Västerås – Lär dig mer om Egyptisk kultur.
- Ansiktsmålning, sagor, måleri, dans och musik

Huvudarrangörer:

Ponnyridning

TEATER &
SHOWER

2019

Lördag 25 maj kl 10 –16 i Västerås City

Barnparad START 10.00!

Vasaparken

www.vasterasbarnfestival.se

Fritidsgården – HELA DAGEN

• Djurens Rätt  – Tycker du om djur? Det gör Rädda Djuren-klubben 		
också! Hos Rädda Djuren-klubben kan du göra ett roligt quiz och testa
din djurkunskap, alla barn som deltar får en knapp! Vi delar ut fina
ballonger, och så kan du läsa tidningar med spännande djurfakta,
roliga artiklar och tips på hur just du kan hjälpa till att rädda djuren!
• Kl. 11.00–15.00 Fjärdingsväg - vår dragkraft är hästen! 20:-/tur
Hos oss kan alla delta i ponnyridning på våra snälla brukshästar.
Delta i vår frågesport och vinn en häst och vagns-tur för hela familjen.
• Kl. 11–12 & 13-14 Cirkusskola med gycklargruppen Trix – 		
Hos oss får du lära dig att jonglera, gå på lina, balansera tallrikar?
• Astma & allergiförbundet – Informerar om sin verksamhet.
• SSU – dela ut godis och blommor
• Aros Basket – Kom och prova på basket.
• Centerpartiet Västerås – prova på aktiviteter
och utdelning av vindsnurror
• Västerås Konsthall – Kom & måla din tavla
tillsammans med våra konstnärer
• Chop Chop – Ballonger – Gratis lyckokaka – Tävlingar: Vinn en
heldag med ChopChop, Vinn en hel påse med lyckokakor samt
ev. presentkort, Umgås med Damallsvenska Eskilstuna United
• Hamre Ridskola – Ponnyridning kl 11.00-14.00. Kostnad: 20 kr.
• CISV Västerås – Information om CISV - Utställning om aktiviteter
- Interaktiv spel/lek för barn
• Dyslexiförbundet i Västmanland – Har du dyslexi/ dyskalkyli
eller läs- och skrivsvårigheter? Kom och träffa oss. Här får du råd 		
och tips på appar och hjälpmedel.
• Folktandvården – Kom och hälsa på i vår monter! Klä dig som en
tandläkare för en stund, fotografera, och var med i utlottningen av 		
biobiljetter om du taggar #Folktandvårdenvastmanlandab
• Friluftsfrämjandet – Kom och prova Skogsmulles hinderbana och 		
andra kluriga naturuppdrag!
• Majblomman i Västerås – Färglägg majblomma, tävling, lite pyssel.		
Information om Majblomman.

• Ansiktsmålning.

SKOLgården – HELA DAGEN
•
•
•
•

Hoppborg
Styltbana – prova gå vår hinderbana på styltor
Lekar och spel
Fiskdamm

CULTUREN

Box 1 – Kalevalaskåpet med Teater Sláva (4-7 år) kl. 14
En sagoteater för de små, fylld av det finska eposets minsta pärlor med
musik, sång, skratt, poesi och fantasi. Passar både svenskspråkiga
och tvåspråkiga barn och familjer. 45 min
Box 2 – Film från 3 år
Kl. 10.30 "Lilla spöket Laban"
Kl. 11.15 "Lilla Anna och långa farbrorn"
Kl. 12.00 "Giraffens cykel"
Kl. 12.40 "Lilla spöket Laban"
Kl. 13.25 "Lilla Anna och långa farbrorn"
Kl. 14.00 "Giraffens cykel"
Kl. 14.40 "Lilla spöket Laban" 				
Box 3
Kl. 11.30 Sagotanten Bettan läser saga
Torget
Kl. 10–16

• Skapa ditt eget konstverk på vårt populära målarplank.
• Fiskdamm. Kostnad 10:• Gör din egen fantasifulla pärlplatta
• Måla en gipsfigur
Kl. 11–15.30 Vi vill filma din knäppaste grimas. Visas sen i Öppna 		
		
Kanalens slinga veckan efter.
Kl. 11–16
Träffa barnboksillustratören Inger Koleff. Se hur hon tecknar
		
bilderna och prova gärna på själv. Hennes barnböcker 		
		
finns att köpa för en billig peng.
Elektra – Film från 3 år
Kl. 10.30 "Giraffens cykel"
Kl. 11.10 "Lilla spöket Laban"
Kl. 11.55 "Lilla Anna och långa farbrorn"
Kl. 12.40 "Giraffens cykel"
Kl. 13.20 "Lilla spöket Laban"
Kl. 14.05 "Lilla Anna och långa farbrorn"
Kl. 14.45 "Giraffens cykel"
Kl. 15.30 "Ada, Glada och sömnklockan" finsk barnbio

Växhuset
Utomhusscenen

Kl. 11.00–14.00 – SiB Elever från Kulturskolans Spela
i Band grupper underhåller med gamla och nya hits

Konsertsalen

Kl.11.30-12.15 Teaterimpro med Jonas & Mathias. Häng med på en fartfylld,
rolig och annorlunda föreställning där DU är med och bestämmer handlingen
Kl.14.30 Rackar och unge Vi får följa de två kompisarna Rackar och Unge
som har rymt hemifrån. En spännande föreställning om två barn som har
startat en supergömmarklubb och tänker klara sig själva, för dom vuxna har
jämt så bråttom.

Ute
Kl. 10–16 Måla ute med gatukritor (ej vid regn)
Övrigt

Teatersalen

Västerås Danscenter
Kl 12.30 Västerås danscenter har ”prova på” pass för barn – disco & hip hop
Kl 13.00 Dansuppvisning med dansare som tävlar för VDC/WAD på SM i
dans 29/5-2/6

Café Koppar öppet från kl. 10.00

Västmanlands teater

Lilla Teatern

Kl 12.00 och Kl 13.30 Biggles äter en banan – en föreställning med eleverInstrument
från Kulturskolan i regi av Tina Maria Ranaxe. Leksakerna är trötta på att
ingen längre vill leka med dem. De samlas för att göra nånting åt saken,
men de får ett oväntat besök. Begränsat antal platser, gratis biljetter finns
att hämta i receptionen eller cafét

• Kl 10.30-16.00 – Tema rymden. Pyssla ihop din alldeles egna 			
stjärnkikare och stiga in genom en rymdportal som tar dig till en galax 		
långt bort. I Teatercaféet går det att köpa fika om du skulle bli hungrig
på rymdfärden. Filmvisning på Lilla scen av pjäsen Resan hem.

IGOR
LOPPIS
• Kl 11–16 Ansiktsmålning med Panduro

AsTAR

• Kl. 10.30 – 15.00 – Astar Kitchen har öppet
• Gratis ansiktsmålning  •  Försäljning av smörgås, fika och dryck
Alla intäkter går till Barncancerfonden

Fiskartorget

• Brandkåren - Prova att släcka med brandfilt
och släckare samt träffa en brandman.
• Polis - Träffa en polis och och titta hur det ser ut i en polisbil.
• Ambulans - Kom och titta hur det ser ut i en ambulans
• LRF - Kom om provsitt vår traktor, titta på vårt
webbmaterial "Bonden i skolan och gör lite "bonde"pyssel
• Lastbil – Kom och provsitt en riktig lastbil från Edströmska skolan
• Bokbussen - Västerås Stadsbiblioteks nya bokbuss håller på att
byggas, så passa på att säga hejdå till vår gamla, fina bokbuss innan 		
den går i pension. Kolla också på vår mini-utställning med bilder på 		
gamla bokbussar, samt ritningen på vår nya bokbuss. Självklart kan 		
du låna böcker som vanligt, glöm inte att ta med ditt lånekort.

PUNKT

Haidong Gumdo (Koreansk svärdsträning)
• Kl 12.00 uppvisning Haidong Gumdo (Ca 5min)
• Kl 12.10 prova (papercutting/hugg på mits)
• Kl 13.00 uppvisning Hapkido (Ca 5min)
• Kl 13.10 prova (cross/spark på mits)
• Kl 14.00 uppvisning Haidong Gumdo (Ca 5 min)
• Kl 14.10 prova (papercutting/hugg på mits)
• Kl 15.00 uppvisning Hapkido (Ca 5min)
• Kl 15.10 prova (cross/spark på mits)

Svenska kyrkan Västerås
I Domprostgårdens trädgård – Västra Kyrkog. 3

• Kl. 10-16 ”Enhörningarnas trädgård” Rid bana med enhörning
(käpphäst), pyssla din egna enhörning (ställs in vid regn), gissa bajset,
träffa hornet (kastlek med hästsko), fiskedamm, klappa kaninen,
titta på hönorna, tipspromenad.
Kl. 11, 13, 14 Professor Vidfare (Lajvverkstaden) håller lektioner i
Enhörningskunskap.
Kl. 11-12 & 13-15 Åsneridning

Aktiviteter i domkyrkan

• Kl. 12 Orgelmatiné Kort orgelkonsert med musik ur bland
annat ”Sagan om ringen” och ”Star Wars”. Med Johannes Skoog.

• Kl. 13–16 Drop in-dop Anmälan sker på plats. Innan dopet har
man ett kort dopsamtal. Medtag legitimation för den som ska döpas/		
samtliga vårdnadshavare. Den nydöpte bjuds efteråt på tårtbit &
dricka på Café Malin.

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

Leksaksinsamling

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

Västerås Kulturskola rensar ut!!!

Huvudfinansiärer:

Medarrangörer:

västerås domkyrkoförsamling
Fritid och Förebyggande

Kultur, Idrott- och
Fritidsnämnden

Lö 1 juni kl. 11-15
Växhuset, Konsertsalen

Välj dansskolan med kvalité!

