PROGRAM
Invigning av Kulturfesten fredag

Röster som inte tystnar...

Konstutställningarna pågår fredag-söndag 27-29/9.
Fredag kl.17.30 i Esplanaden.

Unika foton på världsartister. Karl-Roland Schröter.
Galleri splace. Hamngatan 6, Mariestad
Fredag 18.00-22.00.
Lördag 12.00-16.00.

Konstuställningar ute och inne
Konstföreningen Allékonst Mariestad.
Utställning av konstverk på temat Gatuliv i Esplanaden
– belysta utomhuskonstverk i 10 dagar samt utställningar runt om
i staden. Samverkan med olika konstaktörer samt Svenska kyrkan.
Årets nyhet: Invigning av den nya utställningslokalen – Murgården!
Totalt ställer ett 70-tal konstnärer ut runt om i vår stad och visar
sina verk – måleri – skulptur – konsthantverk.
Start: Fredagen den 27 september: Invigningstal vid
Stadshuset av vår ordförande Yvonne Arestrand kl. 17.30
med musikinslag enligt tradition.
Fredag 18.00-23.00. Lördag 10.00-16.00. Söndag 12.00-16.00.

Succén tillbaka – Spökvandring i Gamla stan!
Nu är det dags för årets läskigaste upplevelse! Vågar du se vad
som döljer sig i Gamla stans hus och på bakgårdarna? Nu genomför
det estetiska programmet – Teater på Vadsbogymnasiet återigen
en spökvandring i Gamla stan. Biljetter till någon av våra olika pass
under kvällen kan köpas på Mariestads Stadsbibliotek.
OBS! Barn går under ansvar av målsman.
Fredagen den 27 september.
Samling sker på Gamla torget under tiden 19.30-23.00
(beroende på vilket pass man köpt biljetter till).
Biljettpris: 20 kronor. Förköp på Mariestads Stadsbibliotek
(tel. 0501-75 58 00).

Film Cloud presenterar ﬁlmfestivalvinnare!
Kom och träﬀa två av Sveriges mest intressanta unga
regissörer! De ﬁnns på plats och visar sina internationellt
uppmärksammade kortﬁlmer, vars innehåll också är mycket tankeväckande.
Efter ﬁlmvisningarna leder Soﬁa Guldbrand ett cirka 30 minuter
långt samtal med ﬁlmregissörerna.
Film: Pleasure av Ninja Thyberg
I ﬁlmen följer regissören en kvinna bakom kulisserna vid en
porrﬁlmsinspelning. Filmen belönades på festivalen i Cannes.
Film: Annalyn av Maria Eriksson
Filmen speglar ett relationsdrama och har visats på festivaler
runtom i världen. Plats: Biografen Saga, 150 platser.
Kostnadsfritt och bokningsfritt: kö/först till kvarn.
Insläpp från kl.16.30. Fredag kl.16.30-18.00

Luft och vattenverkstad med Pelle Eckerman
Om sol och ljus, vind och luft och livets vatten. Roligt, tänkvärt och
viktigt, med många spännande och överraskande experiment.
Från 6 år, biljett 15 kr, förköp på Mariestads Stadsbibliotek,
Kronstrandsrummet.
Fredag kl 15.00.

Panncentralen Galleri
Pågående utställningar:
Åsa Johannesson foto; The Boy And The Twins; "om identitet"
Thomas Wochnik installation "Schwebungen" ljud; Tove Kleist Teckningar.
Panncentralen Galleri är beläget i Johannesberg
Fredag 18.00-23.00 • Lördag 10.00-16.00
Handikappvänligt, ramp ﬁnns.

Petrells Elaﬀär / Gården Björk
Välkomna till Petrells Elaﬀär/elkedjan tillsammans med
Karl-Gustaf & Bert-Ola Kjellkvist från Gården Björk på Torsö!
Fredag 10.00-21.00 och lördag 10.00-15.00

Speaker's Corner
Vadsbogymnasiets samhällsprogram bjuder på Speakers
Corner. Elever från åk 2 från SA-programmet diskuterar och visar olika
perspektiv och tankar kring kultur och hur vi kan utveckla
Fairtrade-tänkandet. Nordeahörnet vid Nya torget
Fredag eftermiddag och lördag förmiddag.

Missionskyrkan
Äppelcafé och konst. Musikcafé. Kreativ verkstad för barn.
Utställning konst och hantverk. Trädgårdsgatan 14.
Fredag 18.00-22.00.
Lördag 10.00-15.00.

Mariestads biologiska museum
För alla barn: Kom och se över tusen uppstoppade djur
– från kollibri till myskoxe!
Fredag 16.00-18.00.
Lördag 10.00 -13.00.
Tunaholmskolan (ingång mitt på skolan, glashuset).

Mariestads Musikarkiv
Vi bjuder på en titt i arkivet och kaﬀe ﬁnns att tillgå.
Välkomna! Kungsgårdsvägen 5.
Fredag 08.00-21.00.
Lördag 09.00-21.00

Musikskolan i Mariestad
Gatumusik kommer att ge stämning till festligheterna av
musikskoleelever på lite olika ställen under både fredagskvällen
och lördagen!

Butiken Ljuva Änglas
Vi ﬁrar Kultur- och Skördefesten genom att erbjuda:
Personliga, unika och konstnärligt skapade tavlor och gåvor.
Spådam med kristallkula och tarotkort!
Butiken ﬁnns vid Gamla torget
Fredag kl.10.00-21.00. Lördag kl.10.00-15.00

Barnens utställning: VAD ÄR BIOSFÄR?
Barn från åtta förskolor visar sina svar genom bilder.
Lifebutiken, gågatan.
Fredag 09.00-21.00 • Lördag 09.00-16.00

After Work på Stadt
Stadts Afterwork Buﬀé, 99:-. Trubadur: Choﬀe & Richard.
Vid Nya torget. Fri entré.
Fredag kl. 17.00-02.00
Stadts Lördagslunch kl. 12.00-14.30, 99kr
Skördefestmeny kl.15.00-20.00, fr.129kr
Nattklubb på Stadt med Labyrint. 18+ entré 100:-.
Lördag kl.22.00 till kl.03.00!

Kultur- och skördefest på Mumma
Österlånggatan 23.
Trubadur: Fredrik Eriksson
Fredag 10.00-01.00
Lördag 10.00-16.00, 19.00-01.00
För er som inte sett vår fotoutställning av Elin Hansson
passa på ett göra det i helgen.

Torghandel under lördagen på Nya Torget
Vad vore en Skördemarknad utan knallar och torghandel?
Under lördagen kan besökarna träﬀas och trivas på
Nya Torget och kanske till och med fynda lite.

Gatustråk med bl.a närodlat.
Upplev mat, smaker och dofter!
Lassegården, Brödboden, Svenska kyrkan Fair Trade,
Kommunens Kostenhet, Teknik-2:an på Vadsbo har bullförsäljning, Karströms bokhandel, Life-butiken samt matvagnar.
Gågatan från teatern upp till Nya torget
Lördag 09.00-16.00

Tema trädgård, Gamla torget
Blomsterdrömmen HÖSTFÄGRING!
Vackra dörrkransar och planteringar i höstens alla
färger Ni hittar oss på Gamla stadens torg, välkomna!
Lördag 09.00-16.00

Svetsbolaget inspirerar!
Detta kreativa företag levererar sina skapelser till England, Norge och
runtom i Sverige och här får vi nu ta del av en av deras utställningsmiljöer.
Gamla torget.
Lördag 09.00-16.00

Bokashi kökskompostering
– jord av ditt matavfall!
Enkelt och ekologiskt. Ett nytt sätt att ta hand om matavfall
och hjälpa både trädgården och miljön.
Gamla torget
Lördag 09.00-16.00

Larssons Plantskola
Brett sortiment av härdiga trädgårdsväxter från egen odling.
Odlingsspecialitet riddarsporrar och spännande rosor.
Gamla torget.
Lördag 9.00-16.00.

Mariestads Trädgårdsförening
Traditionell trädgårdsﬁka"; kaﬀe och äta äpplekaka.
Vinn ﬁna priser i vårt lotteri och köpa frukt, kransar
och mycket annat.
Gamla torget.
Lördag 9.00-16.00.

Mariestads kommun – infopoint
Förutom information om vår kommun kan du i tältet även
få information om allt som rör Kultur- och skördefestens
program.
Gamla torget, utanför stadshusets entré
Lördag 09.00-16.00

Magikergränd
Arr: Kulturnämnden Mariestad
På den Magiska teatern kan man se en massa föreställningar, under
dagen levereras olika teman och berättelser som passar alla åldrar.
Fokus är humor, intraktion och saga bland annat, Gastons Magiska Varelser,
Mirakelmedicinen, Calegaris Lärningsprov och Holgers Flyguppvisning.
Plats: Mariestads Teater
Start : Lördagen den 28 sept 12:00 till 17:00

Arcanum Noctem
Arr Kulturnämnden Mariestad
I Magikergränd har dagen fyllts med skrattsalvor och förvånade hurrarop.
Men vad händer när när lamporna släcks? En föreställning som utlovar magi,
skräck ,humor, äckel, blod och lite naket. I föreställningen utforskar magikerna den läskiga, den farliga och direkt skrämmande magin.
Arcanum Noctems målgrupp är ungdomar och vuxna.
Den framförs med strikt 15-årsgräns. Förköp på Mariestads bibliotek.
Plats: Mariestads Teater
Lördag 19:00.
Showstart 20:00. Slut ca 21:30

Hörnet vid Nya torget / Nordea
Fredag
16.00-18.30
18.30-19.15
19.15-19.30
19.30-20.15
20.15-21.00

11.00-11.45
11.45-13.00
13.00-14.00
14.00-14.45
14.45-15.00

Arrangör: Mariestads Fotoklubb
Lördag kl. 9-12 hänger alla som önskar ut max 5 bilder
var på planket. Bilderna ska vara märkta på baksidan
med namn och telefonnummer. Vinnarbilderna presenteras
och premieras lördag kl 13.30. Plats: Komministergatan
Lördagen: Upphängning av bilder får ske mellan
kl 09.00-12.00. Redovisning av vinnarbilderna kl 13:30.

Mariestads Fyrsällskap
Kom och ”tjöta” med oss om våra fyrar! Vi visar bilder på
de fyrar vi renoverat och berättarvad vi ska ta tag i härnäst.
Gågatan.
Lördag 10.00- 14.00.

Mariestads FN-förening
Utställning och information på Prästgården.
Fredag 17.00-20.00.
Lördag 10.00-17.00.

Mariestadstidningen
Nya Torget. Lördag.

Svenska kyrkan i Mariestad
Domkyrkan: Utställning: ”Med kyrkan genom livet”.
Tornuppstigning biljetter säljes i vapenhuset under tornet
(från 10 år).
Lördag 10-15. Söndag 13-15.
Guidning av örtagården lördag kl. 11-12

Fredagens musikprogram:
Prästgården kl 19.00.
VisJazz med Annika Pålsson with friends
Domkyrkan kl. 20.00
Improvisation över känd melodi
Musik: Anders Börjesson
Prästgården kl. 21.00
Folkmusik och visor med Susanne Lind och Jesper Andersson.
Domkyrkan kl. 22.00
”Sacred concerts av Duke Ellington. Duke´s girls och
instrumentalister under ledning av Jan Tammo.
Kulturgudstjänst i Domkyrkan söndag kl 11.00
”Jorden vi bor på, luften vi andas”

Blåsorkestern
Nya Torget
Lördag start kl.12.30

ShelterBox – katastrofhjälp som kommer fram
ShelterBox förser familjer runt om i världen, som blivit
av med sina hem i olika katastrofer, med tält och nödvändig
utrustning när de behöver det som mest.
Lördag 10.00-16.00.

Mariestads Stadsbibliotek
Boksläppet - ungdomsböcker delas ut.
Nya torget.
Lördag 12.00-14.00.

Skördemarknad på Marieholm 2013
Lördag
10.00
10.00–11.00
11.00

Vadsbogymnasiets Speaker's Corner
Toyota bjuder oss på engelska musikbandet
Ryan O'Reilly
Dansgruppen Fiducia
House of Trees
Ryan O'Reilly

Lördag
10.00-10.45
10.45-11.00
11.00

Fototävlingen "Planket"

Vadsbogymnasiets Speaker's Corner
Musikskolan med Regnbågsorkestern.
Ballongsläpp med presentkort från
nyöppnade Mäklarhuset.
Ryan O'Reilly
Vadsbogymnasiets Speaker's Corner
House of Trees
Ryan O'Reilly
Dansgruppen Fiducia

11.00–15.00
11.30
11.30–12.00
12.30
14.30
15.00–15.30
15.30
16.00

Marknaden och museet öppnar
Inlämning av buketter till tävlingen
”vackraste höstbuketten”
Invigning skulpturen ”Kalk” av Iréne Vestman,
utanför Murhuset, Gärdesparken
Rösta på din blomsterbukett favorit
Visning av nya Trädgårdsmästeriet
Stora skattjakten för barn
Vi separerar mjölk och gör smör
Visning av nya Trädgårdsmästeriet
Stora skattjakten för barn
Prisutdelning i ”Vackraste höstbuketten”
Marknaden och museet stänger

Alla tider är preliminära.
Under dagen
Trädgård och landskapshantverkseleverna, Göteborgs universitet
har provsmakning av årets skörd och nypressad äppelmust,
försäljning av ekologiska växter och grönsaker. Caféet är öppet
med trädgårdssoppa och bröd. LSS erbjuder inlagd gurka.
Rädda barnen har brödförsäljning. Hantverkare och knallar.
Samarr. Vadsbo museum- Göteborgs Universitet- Studiefrämjandet

