Program Framtidsfesten 2017

Marknad, underhållning & provapå för hela familjen:
söndag 21 maj, kl 11-17 - Hallandsgården, Halmstad
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11.00-14.00 Barnloppis Mellan kvarnen & dansbanan
Begagnade kläder och prylar för barnfamiljen.
11.00-11.30 Vilda, ätbara växter: Rundvandring
Samling vid stora scenen
Följ med på en kort rundvandring där Tina Melkersson (inspiratör i P4 Halland under 2015 o 2016) pratar om vilka vanliga växter du kan börja skörda
och hur du med fördel kan använda dem.
Mycket av det vi ser som ogräs runt omkring oss är i själva verket örter som
har en väldigt bra förmåga att överleva. De är inte bara späckade med nyttigheter, de sparar dig också både pengar och mycket odlingsarbete, om du
– istället för att enbart köpa eller odla allt det gröna du ska äta – också börjar
skörda det som naturen själv dukar fram.
11.30-12.00 Vilda, ätbara växter: Rundvandring
Samling vid stora scenen
Se ovan

14.00-17.00 Gratisbutik På dansbanan
En gratisbutik är ett enkelt sätt att byta grejer med varann! En ‘affär’ där du
kan hitta användbara saker utan att betala för dem. Det är en slags secondhandbutik, med (mestadels) begagnade varor, där allt är gratis. En gratisbutik
tillåter människor att byta varor utan att blanda in pengar.
Det vi lämnar in är så klart helt och rent. Du packar själv upp din påse och
exponerar plagg eller prylar på ett trevligt vis. Hittar du nåt du gillar tar du
med det hem. Ta tills du skäms! Man lämnar platsen som man vill hitta den.
Rent, fint och i ordning så klart.
(Omställning Halmstad i samarbete med Dramalogen)
13.55-14.05 Räkan och Snyting
Dyker upp mellan kvarnen och dansbanan.
Glada clowner minglar.
(Halmstad kulturförvaltning)
14.00 Ekobebis-cirkel vid dansbanan
Tygblöjevisning och bebismingel.
(Omställning Halmstad)
14.00 Musik - Saga Isebring i Ladan
Saga spelar akustiska låtar från sin nya skiva.
14.00-15.00 Yoga - YogaMonks möter KumNye
På gräsmattan vid Nellies stuga
Ett kombinerat yoga-pass där vi inleder med YogaMonks Hatha Vinyasa och
avslutar med avslappnande Kumnye, tibetansk yoga. Kom som du är, mjuka
sköna kläder och ett öppet och nyfiket sinne är att föredra, och ta gärna med
en yogamatta om du har.
(KaYa & Soul)
14.50-15.00 Räkan och Snyting
Dyker upp mellan hantverksmarknaden och stora scenen.
Glada clowner minglar.
(Halmstad kulturförvaltning)
15.00 Visning av Hallandsgårdens byggnader
Samling utanför Hörsåsstugan
16.00 Far & son Bengtsson Stora scen
Herrarna Bengtsson (Peter från Dramalogen och pappa Anders från
Klimataktion Halmstad) pratar klimat & lite trädgård.
Klimataktion Halmstad & Dramalogen

12.00-12.30 Vilda, ätbara växter: Rundvandring
Samling vid stora scenen
Se ovan
13.00-16.00 Workshop: Burkar Vid stenbordet
Med lite färg och gamla grejer piffar vi upp kasserade burkar, kom och gör
din egen.

En inspirerande kalasdag för alla under ‘Turista hemma’. Arrangeras av Omställning Halmstad i samarbete med
Ekoteket, Hallands Konstmuseum, ABF och Halländska Hus och Gårdar samt Byggnadsvårdsföreningen.

