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Active Quiz Vänersborg

Hela Vänersborgsområdet

Under Vänerveckan och Fridamäss har vi nya quiz i appen! Gå en
digital tipspromenadrunda med Active Quiz och få chansen att vinna
presentkort. Läs mer här!

Fredag 28/8
10.00-18.00

Oh Crêpe!

Gågatan

Det rullande crepésbakeriet flyttar tillfälligt in på Gågatan. Kom och
njut!

10.00-18.00

Familjehem. Hur är det?

Gågatan

Vad innebär det att vara familjehem, kontaktperson eller kontaktfamilj? Representanter från Vänersborgs kommun informerar, svarar
på frågor och bjuder på Fairtrade-bananer och choklad.

11.30-18.00

Varieté med Caligari

Centrum

Underhållaren Caligari minglar på styltor och underhåller i stan med
trolleri och varieténummer.

14.00-15.00

Happy Shake - Badpoliserna

Centrum

Är det du som är tjuven? Eller kan du svära på att du inget sett?
Badpoliserna är på stan! Kom och se vad de hittar på. Kanske kan
du sno med dig en ballong!

14.00-18.00

Mässnack & Musik

Gågatan

Konferencier Håkan Thunberg informerar, spelar musik och
underhåller på gågatescenen.

14.00-18.00

Prova elcykel!

Gågatan

Testa hur en elcykel från Pelles Cykel & Motor rullar.

16.00-17.00

Fox Pack Partyband

Centrum

Blås och härlig stompunderhållning i centrum.

09.00-15.00

Stor bakluckeloppis

Torget

Vänersborgs Fotbollsklubb bjuder på chans till nostalgifynd
i årets stora bakluckeloppis.

10.00-15.00

Mässnack & Musik

Gågatan

Konferencier Håkan Thunberg informerar, spelar musik och
underhåller på gågatescenen.

10.00-15.00

Shoppa på gatan

Centrum

Butikerna flyttar ut på gatan med fina erbjudanden

10.00-15.00

Oh Crêpe!

Gågatan

Det rullande crepésbakeriet flyttar till gågatan. Kom och njut!

10.00-15.00

Italienskt café på hjul

Centrum

Fogarolli Kaffemoppe besöker stan - äkta italienskt kaffe ”to go”!

10.00-14.00

Trolleri på stan!

Centrum

Trollkarlen Lukas Hagby förbluffar med sina kortkonster

11.00-15.00

Karikatyrteckning

Gågatan

Konstnären Johannes Nygren ritar porträtt och kariaktyrer.
Begränsat antal kölappar delas ut på plats.

Centrum

Centrumbutikerna visar höstens mode längs Edsgatan. Slå dig ner på
någon av våra mysiga uteserveringar så kommer modellerna till dig!

Lördag 29/8

11.30 + 12.30 Levande modevisning
12.00-12.30

MC-Kortege

Centrum

MC-Kortege till förmån för Barndiabetes fonden. Alla som kör hoj är
välkomna att delta. Samling på MC-Center Vänersborg kl 11.30 avresa
12.00.Valfri avgift från 50kr.

10.00-15.00

Stort tårt- och kaffelotteri

centrum

Lions erbjuder lotter med goda vinster.

10.00-15.00

Birger & Frida

Centrum

Fridamäss är inspirerat av Birger Sjöbergs eviga hyllning till sin
stora kärlek Frida. Möt dem under dagen.

10.00-15.00

Våfflor och motorcyklar

Familjedag i Dalaborgs13.30 + 15.30 parken med HAPPY SHAKE Badpoliserna

Torget

Vänersborgs MC visar upp sina motorcyklar och säljer sina berömda
våfflor till alla som är sugna på något riktigt gott.

Badpoliserna är en teaterföreställning med mycket humor, sång och
dans. De misstänksamma poliserna utmanar och involverar publiken.
DalaborgsÄr de coola nog att klara av uppdraget eller är de bara bad cops?
parken
Läs mer om föreställningen Biljetter: www.tickster.com
(Barn 50 kr, vuxen 150 kr).

