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Andra lördagen i månaden hälsar vi småbarn och deras 
föräldrar extra välkomna till biblioteket! Samlingen startar 
kl. 10.30 och efteråt kan barnbibliotekarien ge boktips och 
hjälp i biblioteket. Gratis, ingen föranmälan.

Småbarnslördagar 
på biblioteket

14/9

12/10

9/11

14/12

Barnrytmik för barn 12-18 månader

Småbarnssagostund för barn 1-3 år

Sångstund för barn 1-3 år

Småbarnssagostund för barn 1-3 år

På Gråbo bibliotek finns minisagostunder för 
barn 1-3 år en gång i månaden under hösten! 

Mer info på bibliotek.lerum.se

Spinnerivägen 1, Tollered    031 799 63 00  info@naasfabriker.se naasfabriker.se 

Välkommen till  nääs fabriker, ett utflyktsmål för hela familjen. På området finns 
fina butiker med bland annat mode, inredning, delikatesser och barnprodukter.  
nääs fabriker hotell & restaurang erbjuder spektakulärt boende, konferens- 
möjligheter och fantastiska måltider. För den som vill äta något lika gott men 
lite enklare rekommenderar vi vårt härliga kafé eller hugos handel & kök.  
Vi erbjuder även  kontorslokaler och coworking i en vacker historisk miljö 
som du garanterat inte hittar någon annanstans. 

Läs mer på naasfabriker.se

UPPLEV
NÄÄS 

FABRIKER VARJE DAG

Genom Barnfestivalen vill arrang-
örerna belysa hur aktivt deltagande 
i konst- och kulturaktiviteter har 
betydelse för folkhälsan. Samtidigt 
vill man med ett samlat arrange-
mang lyfta fram barnets perspektiv 
inom kulturlivet. Barnfestivalen upp-
märksammar barns rätt till konst och 
kultur, oavsett sociala, ekonomiska 
och intellektuella samt fysiska förut-
sättningar. Syftet var att ge alla barn 
rätten att både delta i och ta del av 
det konstnärliga och kulturella livet 
i enlighet med FN:s barnkonvention 
samt att skapa debatt och sprida 
kunskap för att tydliggöra kulturens 
förutsättningar, svårigheter och möj-
ligheter. I denna andan vill Barnfesti-
valen arbeta.

Barnfestivalen riktar sig till barn 
upp till 11 år, samt till de vuxna som 
omger målgruppen och som skapar 
förutsättningar för att barn och unga 
ska få ta del av ett professionellt kul-
turliv och till eget skapande.

Nu är det sju år sedan den första 
Barnfestivalen i Lerum genomfördes. 
Det startade som ett försök under Le-
rums stora folkhälsoprojekt LIVSRUM. 
Syftet var från början att låta barn få 
prova-på och delta i positiva och häl-
sosamma kultur-och fritidsaktiviteter 
i  en härlig miljö på Nääs och är så 
fortfarande. Redan första året kom det 
3000 besökare så arrangörerna förstod 
tidigt att de var på rätt väg. 

Den familjeinriktade Barnfestivalen 
vill ge barnen ett eget evenemang där 
alla kan delta. För vi vet att får man 
möjlighet att prova-på något bra i rätt 
sammanhang kan ett livslångt intresse 
grundas. 

Barnfestivalen har hela tiden velat 
spegla ett brett spektrum av kultur-och 
fritidsaktiviteter. Varje år medverkar det 
olika professionella kulturinstitutioner 
sida vid sida med lokala kulturförening-
ar och amatörgrupper. Fritidsaktiviteter 
och hölsoinslag har också varit viktiga 
hela tiden. Arrangörerna Lerums kom-
mun och Studieförbundet Vuxenskolan 
har velat skapa en unik arena ändå se-
dan starten och numera är Barnfesti-
valen ett mycket etablerat evenemang 

känt långt utanför kommungränsen 
med besökare från många kommuner. 
Som mest har lite över 11 000 personer 
besökt festivalen. 

I år är evenemanget ytterligare lite 
vässat med många spännande program-
punkter och prova-på-inslag. Dessutom 
har vissa förbättringar gjorts för att 

underlätta för besökarna avseende hur 
man få sig runt, mat på området och an-
nan service. Hela tiden pågår också ett 
mycket skrivit arbete för att göra evene-
manget så hållbart som möjligt. Projek-
tledarna Lisa Nauclér och Johan Eklund 
önskar alla barn och familjer hjärtligt 
välkomna till årets festival. 
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facebook.com/barnfestivalen  |  instagram.com/barnfestivalen  |  barnfestivalen@lerum.se

1. Restaurang & Kafé
2. Reception B & B
3. Nääs Slott
4. Södra Slottsflygeln
5. Norra Slottsflygeln
6. Nääs Ryttarförening
7.  Nääs Konsthantverk
 och utomhusscen
8. Källnääs
9. Vänhem
10. Lekhuset
11. Björkenääs
12. Slöjdseminariet

Lokalpressen tog en pratstund med 
Angelica Amaya, företagsrådgivare på 
kontoret i Lerum.
Hej Angelica! Vad kommer ni att hit-
ta på inför årets Barnfestival?

–  Vi reser än en gång upp vår fantastis-
ka, upplåsbara hinderbana som är myck-
et populär hos de yngre. Det kommer 
även att delas ut ekologisk frukt och mil-
jövänliga vattenflaskor.
Så bra! Något annat spännande?

–  Vi kommer att ha en så kallad ”eko-
nomi-trappa” där vi vill lära ut lite om 
värdet av både pengar och saker. Vad är 
det som är dyrt och billigt? Vad lägger 
man pengar på och varför? Att jämföra 
det man köper och värdera det. Sen kan 
det vara bra att visa framförallt de yng-
re, att det inte behöver vara tråkigt eller 

krångligt att hantera pengar eller att pra-
ta om det.
Ni har engagerat er i Barnfestiva-
len flera år och även medverkat på 
plats. Varför?

–  Vi är en lokal bank och vårt över-
skott går tillbaka till samhället på olika 
sätt. Ett sätt är att vara huvudsponsor till 
barnfestivalen där vi fokuserar på barn 
och ungdomar. Vi tycker om när det 
händer roliga saker i Lerum, och barn-
festivalen är en av årets höjdpunkter.
Kommer du själv att finnas på plats?

–  Jag kommer att vara där på eftermid-
dagen och var även med förra året. Det 
är alltid lika roligt att få träffa våra kun-
der och prata med dem – både stora och 
små, och det känns väldigt uppskattat. 
Dock hoppas vi på lite bättre väder det 
här året.

Evenemangsansvariga Lena Torquato Lidén, Lisa Nauclér och Johan Eklund.

Sparbanken fokuserar på barn och unga
Sparbanken Alingsås är 
ännu en gång med som 
trogen sponsor och stöttar 
vår folkkära Barnfestival. 
Den 8:e september blir det liv 
och rörelse på Nääs vackra 
slottsmarker när Sparbanken 
spänner upp sin populära hin-
derbana och välkomnar både 
stora och små till deras tält.
TEXT: ANNA NELSON

Barnfestivalens tidning produceras av Lokalpressen. För mer info: lokalpressen.eu

Vi kan tidningar – inget är för litet eller för stort. Välkommen med din förfrågan!

KULTUR FÖR BARN 
OCH UNGDOMAR HAR 
BETYDELSE

BARNFESTIVALEN FIRAR SJU ÅR!

HITTA PÅ NÄÄS

Maten på Barnfestivalen är ekologisk 
och närproducerad så långt det är 
möjligt. Det serveras bara ekologiskt 
kaffe, te,  mjölk och socker. Här finns 
ekologiska maträtter och en hel del 
vegetariskt. Tallrikar, bestick, muggar 
med mera är miljömärkta och återvin-
ningsbara. Vi säljer inget vanligt vatten 
på barnfestivalen utan har ur miljösyn-
punkt valt att ställa ut vattentankar på 
området där du kan fylla din vattenflas-
ka. Har du ingen flaska kommer Spar-
banken Alingsås att dela ut så långt 
lagret räcker. Fisk och skaldjur ska vara 
miljömärkta enligt MSC, KRAV eller 
finnas på WWF:s gröna lista. 

Allt för att vår miljö ska må bättre. 
Självklart tycker vi! 

EKO OCH REKO MAT

MYCKET NYTT!
I år är det mycket nya stationer och 
aktiviteter på festivalen. Scenpro-
grammet bjuder på många ny artis-
ter! Bland annat Rackartygarna och 
Cirkus Unik. Nytt för i år är att scen-
programmen teckentolkas samt att 
du kan låna en språkguide i arabiska, 
persiska, engelska, tigrinja och somal-
iska nya aktiviteter som Regnbågsbyn, 
Blinkis on bike, käpphästtilverkning 
och mycket annat.

Angelica Amaya från Sparbanken Alingsås.
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Det finns mycket att uppleva och 
göra i Lerum, särskilt med äventyrliga 
barn i sällskap! Som att testa på en pen-
delutflykt, ge sig ut på en lättare vand-
ringsetapp, hänga en dag på el-och tek-
nikmuseum, ta en gofika eller gå med 
en guidad tur på ett 1800-tals slott? På 
Barnfestivalen hittar du Lerums kom-
muns Turistbyrå mitt på området vid 
Källnäs och där får du tips om lite extra 
spännande grejer att upptäcka på hem-
maplan i höst!

Något som passar utmärkt denna 
dag är till exempel att att testa Blinkis 
egna utflykt i appen Lerum Live. Om 
du tar cykeln till Nääs och kan svaret 
på vilka hennes djurkompisar är eller 
på vad hon ser i naturen och i cykeltra-
fiken väntar en present på dig när du 
är framme på området. Appen ”Lerum 
Live” laddar du ner till din eller en vux-
ens mobil, finns där appar finns – och 
är förstås gratis! Något annat att spa-
na in är Utopendla, kanske för de lite 
större barnen men också något för hela 
familjen tillsammans. Utprovade och 

lite äventyrliga utflykter med pendeln 
mellan stationer och besöksmål. Och 
inte minst är hela Sävelången en ma-
gisk plats att upptäcka mer av, för alla 
sinnen, för alla åldrar! För barnasinnet 
har väl alla kvar?

–  Dare2B handlar om att våga vara sig 
själv – och det är viktigt för att vi lever 
i en tid med så mycket psykisk ohälsa, 
stress och känslan att behöva ”tävla”. 
Vår verksamhet fokuserar på att inklud-

era barn och att använda cirkus och vår 
show för att meddela vårt budskap. Att 
öka barns självkänsla, samarbete och in-
kludering   –   våra tre värdeord. 

För den som inte tidigare upplevt eller 
sett Cirkus Unik, så bjuder deras show 
såklart på luftakrobatik som är deras 
specialitet. Det blir ringar, tyg och tra-
pets och massor av färg!

–  Vi har även en ny struktur på show-
en som möjliggör att vi kan uppträda 
utomhus, vilket är spännande. Efter 
showen kommer vi att hålla en work-
shop för alla barn, där de får prova på 
jonglering, styltor och lite annan akro-
batik, berättar Elin.

Även om workshoppen riktar sig mot 
barn och ungdomar från 6 – 15 år så är 

vuxna hjärtligt välkomna att testa på – 
Elin tycker att det är bra att vuxna och 
barn kan lära sig tillsammans och ha en 
fin stund ihop. 

På plats under dagen finns utöver Elin 
och Jailton, även Carolina Näsman och 
Elvira Lindberg som båda är pedagoger, 
artister och en del av Cirkus Unik. De 
ser alla fram emot att få uppträda på 
Barnfestivalen, speciellt nu med den nya 
showen som de sedan ska ut på turné 
med runt om i länet.

–  Det är en stor festival och en fan-
tastisk möjlighet att nå ut till så väldigt 
många människor, inte bara från Lerum 
men även från andra områden och det 
är jättespännande. Dessutom blir det 
premiär för oss med Dare2B, så det ser 

vi lite extra fram emot.
Den nya showen innehåller även delar 

från det uppträdande som tog Elins man 
Jailton och parets gemensamma dotter 
Lorena hela vägen till semifinal i under-
hållningsprogrammet Talang 2019. 

–  Ja, det var roligt att de gick ända till 
semifinal. Luftakrobatik och cirkus är 
ju det vi älskar. Jag har hållit på med 
det i 20 år och Jailton i 30 år. Just 
cirkus är så fantastiskt för att den är så 
tillgänglig för alla, ålder och språk till 
exempel, spelar ingen roll. Och att man 
kan blanda så många olika konstnärliga 
scenformer, som teater, dans, sång och 
musik. Och det är det som gör cirkus 
spännande! 

Tradition, natur, 
kultur & evenemang

i en sagolik slottsmiljö
öppen för alla.

www.naas.se

KULTUR 
FÖR ALLA!

0302-158 58   sv.se/lerum   lerum@sv.se

Cirkus Unik kommer till Nääs 
för ett hissnande uppträdande 
med nya showen Dare2B. En 
show med ett viktigt budskap, 
skapad av luftakrobatikduon 
Elin Lütke och Jailton Carneiro. 
Elin berättar.
TEXT: ANNA NELSON     BILD: LINA IKSE

På Nääs trivs alla och inte minst unga 
besökare. I den stora vackra parken ba-
kom slottsbyggnaden finns många gam-
la träd och gräsmattor som ger spring 
i benen. I några av träden finns härliga 
långgungor som ger sug i magen och en 
labyrint som lockar. Det finns en kar-
ta över parken med en barnaktivitet 
som lockar till upptäckarglädje. Kartan 

hämtas i receptionen och väl i mål vän-
tar en liten belöning. 

I receptionen finns också fina krock-
etspel som går att hyra mot en mindre 
avgift. I parken finns två ytor avsedda 
för krocketspel. Gräsytorna välkomnar 
också till picknick, lek och dragkamp. 
Passa på att krama ett träd – se hur 
många ni behöver vara för att omfamna 
Sveriges tjockaste bokträd! 

I den stora gamla slottsbyggnaden 
som ligger på sin kulle sedan flera 
hundra år, är ett helt hem bevarat se-
dan sent 1800-tal. Atmosfären i huset 
väcker fantasin till liv hos både ung och 
gammal. Det är alltid visningar klock-
an 12, 13.30 och 15.00. Under barn-
festivalen anordnas också barnvagns-
visningar runt Nääs slott klockan 13.00 
och 14.00. Passar kanske fint när det är 
sovdags för barnen. Turen går utomhus 
från slottsplan och ner i parken. Denna 
visning vänder sig till vuxna med små 
barn. Guiden berättar historien om 
Nääs och extra mycket om slottsparken. 

Missa inte heller terrängbanan för 
käpphästar i slottsparken. Under Barn-
festivalen hålls också i har seminar-
ievisningar under barnfestivalen kl 12. 
13.30 och 15.00. Start vid bakstugan.

Med sitt fantastiska läge vid sjön 
finns förstås en jättefin liten badplats, 
och alla hästar på området bidrar till 
att göra Nääs till en levande kultur- och 
naturupplevelse!

BARNENS NÄÄS SLOTT

MYCKET MAT PÅ BARNFESTIVALEN

BARNENS BÄSTA TURISTBYRÅ

I år blir det en härlig blandning av 
mat på Barnfestivalen. Vi har i år nästan 
uteslutande använt av oss av lokala food 
trucks och restauranger. Så när det bör-
jar att kurra i magen finns det sju olika 
food trucks / restauranger på plats som 
erbjuder bland annat thaimat, tacos, 
fish and chips, korv med bröd m.m.

För den som vill ha lite mindre por-
tioner eller smaka lite ifrån fler ställen 
en ett så erbjuder food trucksen minst 
en rätt i halvportion. Nytt för i år är 
även att du kan ta med din egen matlå-
da och få maten i den! Som i ett led för 
att nå en mer hållbar festival.  Förutom 
Foodtrucks finns det på området Nääs 
Slottskafé och Restaurang med sär-

skild festivalmeny, Nääs Konsthantverk 
Kafé, Nääs Vänkrets Kafé och Bakstu-
gan. Alla food trucks kommer att ha 
vegetariskaalternativ.

Dags för luftakrobatik på Barnfestivalen!

Förutom ett stort antal barn- och 
familjeföreställningar bjuds årets festi-
valbesökare på en mängd positiva akti-
viteter. Bland annat får Barnfestivalen 
besök av Regnbågsbyn där du kan vara 
med och väva väggarna, öppen bakstu-
ga, Bamseloppet, Käpphästtillverkning, 

barnvagnsvisning av slottsparken, besö-
ka slöjdklubbens tält, källsortera på ett 
roligt sätt, rädda matresterna,

–  Så aktiviteterna är många för att 
tillgodose det stora intresset och olika 
inriktningar, säger Lisa Nauclér som är 
en av projektledarna för festivalen.

MÅNGA AKTIVITETER I ÅR

–  Det ska verkligen bli så roligt 
att få komma till Barnfestivalen och 
uppträda – jag har hört att det ska vara 
otroligt vackert ute på Nääs, berättar 
skådespelare Åsa Forsberg.

Teater Fenix kommer under dagen att 
bjuda på föreställningen Vilket väder, 
som passar för hela familjen. Showen 
innehåller två clowner som med musik, 
rörelse och några få ord, utspelar sig på 
en strand. En föreställning om att vara 
hemmastadd eller att komma till en ny 
plats  –   om revir och om att dela med sig.

–  Hela manuset innehåller faktiskt 
bara två ord – ”vilket väder”, i övrigt 
är det bara kroppsspråk, musik och 
rörelse under de cirka 40 minuter som 
vi uppträder. Vi har även helt nyskriven 
musik av Martin Brandqvist, vilket är 
jätteroligt, berättar Åsa, som var med 
och startade Teater Fenix 1997.

Utöver Vilket väder som tar plats på 

Salomonscenen, så bjuder Teater Fenix 
även på ett lite annorlunda clownmin-
gel   –   till häst...

–  Vi kallar det för Svenska Ryttare-
liten, vilket är ett clownmingel till 
häst helt enkelt. Det är kanske inte så 
vanligt här i Sverige, men nere i södra 
Europa är det väldigt vanligt med festi-
valer och att man har mingel och saker 
som händer ute på själva gatorna, och 
det är precis det vi återskapar här. Vi 
har byggt en sorts pantomimhästar som 
vi rör oss runt med, tillsammans med 
en vagn och lite musik, och bjuder på 
mingel och även en dressyruppvisning.

Teater Fenix består av Åsa själv, till-
sammans med skådespelare Martin 
Öster och producent Linda Morberg. 
Till Nääs och Barnfestivalen kommer 
dock Åsa tillsammans med skådespelar-
kollegan Ola Citron som utgör hennes 
andra ”clown-halva”. Att spela barnteat-
er har alltid varit gruppens huvudfokus 
då de turnerar runt om i landet med 
hela fem olika uppsättningar för barn 
och familj.

–  Det som är fantastiskt är att barn 
oftast inte har så mycket bilder i huvu-
det av vad de kommer att se innan, men 
sedan i själva stunden så upplever det de 
ser väldigt starkt. Man når barn väldigt 
direkt liksom, och de tar emot det på ett 
annat sätt än vuxna.  Därför känner jag 
att barn verkligen behöver mycket kul-
tur när de är just barn, eftersom de är så 
öppna och mottagliga, avslutar Åsa.

Clownföreställning 
med Teater Fenix

Barnfestivalen bjuder i vanlig 
ordning på många spännande 
uppträdanden under dagen. 
Ett nytt tillskott för i år är 
Teater Fenix som för allra förs-
ta gången kommer till Nääs 
med deras fartfyllda clown-
föreställning.
TEXT: ANNA NELSON     BILD: ANDERS KRATZ
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• Renova
• Lerum energi
• Scouterna
• Solikyl
• Klimatkollen
• Kalasigt
• Hanna Vagant dockteater
• Natursnokarna
• Rädda djur-klubben

BJÖRKENÄÄS

Med reservation för ändringar.
Läs hela programmet 
på barnfestivalen.se

Öppettider för samtliga aktiviteter är klockan 11 – 16. Scenprogram, 
workshops och prova- på-aktiviteter är gratis för alla barn!

Barnfestivalen arrangeras av Lerums kommun och Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med August 
Abrahamson Stiftelse. Huvudsponsor är Sparbanken Alingsås.

SLOTTSOMRÅDET
• Turistinformation
• Terrängkäpphästbana
• Gissa innehållet i påsarna
• Slottsvisningar
• Barnvagnsvisning i slottsparken
• Nääs slottscafé och reetaurang
• Nääs Ridförening, stallet
• Gungparken
• Labyrinten
• Dragkamp
• Krocket
• Lekstuga

SALOMONSCENEN
• Vilket väder!
• Varieté Vagant

OMRÅDET RUNT KÄLLNÄÄS
• Polis
• Räddningstjänsten StorGöteborg, 
 Lerum
• Ambulans
• Assistanskåren
• Vy-buss
• Enheten för mottagnade och 
 integration
• Kontaktcentralen
• Biblioteket
• Barnens KomIn
• Barnens turistbyrå
• Biodlarföreningen
• Blinkis on bike
• Barnkonventionen – pärla armband
• Fettracet
• Bajsbasket
• Regnbågsbyn
• Lerums hemslöjdsförening
• Skallsjö Nääs hemslöjdsförening
• Fairtrade
• Energirådgivning
• Jon Halvars magiska experiment VÄNHEM

• Bakstugan
• Käpphästtillverkning
• Käpphästbana
• Sally Säl
• Astrid Lingren-konsert med 
 Kulturskolans elever
• Rädda barnen
• Svenska ryttareliten

KÄLLNÄÄS
• Mulle Meck
• Byggnadsvård
• 800 grader – utställning
• Prova på smide

LEKHUSPLAN
• Matområde
• Radio pE20
• Solkatten
• Bamseloppet
• Lerums tennisklubb
• Lerum Basket
• Lerum taekow-do
• Cirkus Unik
• Rackartygarna
• Actic
• Sparbanken
• Hinderbana
• Ekonomitrappan
• Öijareds golfklubb
• Hitta Vilse
• Bubba Bubbles

VARIETÉ VAGANT
Tid: 14.00 Plats: Lekhuset
Familjeföreställningen "På Upptåg". 
Varité Vagant har jobbat med 
cirkus historien, åkt till London och 
tittat på scenkonstmuseum, där har 
de hittat ett historiskt nummer som 
de gjort om för oss. Det kommer 
att avslutas lite farligare än vad 
publiken kan tro... När varieté-
direktören Hanna Vagant dyker 
upp med sina två artister, fakiren 
Caligari och musikanten Jon Hal-
var, börjar de mest märkliga saker 
hända. Det här är en knasig famil-
jeföreställning där alla tre artister 
bjuder på klassiska varieténummer 
till egenkomponerad musik. Allt 
med hjälp av magi, fantasi och en 
stor dos värme, där publiken är 
med från början till slut.

MINIFÖRESTÄLLNINGAR 
PÅ OMRÅDET:

Jon halvars magiska experiment 
Tid: 12.45 Plats: BjörkeNääs

Hanna Vagants Dockteater
Tid: 15.15 Plats: Utanför Källnääs 
vid regnbågsbyn

Caligaris varietéshow
Tid: 11.15 Plats: Salomonscenen

SALLY SÄL
Tid: 12.00 Plats: Vänhem
Följ med Sally Säl på äventyr 
över de sju haven i denna musik-
föreställning där barnen själva utgör 
en viktig roll. Barnen aktiveras 
i sång, rörelse och gestaltning. 
Musiksagan, skriven av Peter 
Wiklund och Britt-Marie Näverbrant, 
spelas på Barnfestivalen i år.
 
TEATER FENIX OCH SVENSKA 
RYTTARELITEN
Tid: 11.30 Plats: Utanför Vänhem
Svenska ryttareliten är ett clown-
mingel till häst. De två ryttarna 
minglar bland människorna, hittar 
sin plats och gör sig redo för ridup-
pvisning. Med höga ambitioner 
och till vacker musik framför de 
sin pardressyr. En happening med 
pantomimhästar för gatan.

RACKARTYGARNA
Tid: 13.00 Plats: Utanför Lekhuset
Rackartygarna är inte bara beröm-
da. De är megastora. Bland You-
tube-fansen på nätet. Nu gör de 
eldfängd och fartfylld magiturné 
med Joe Labero. För några år 
sedan började de lägga ut våghalsi-
ga stunt- och motocross-videor på 
Youtube. I dag har deras drömmar 
gått i uppfyllelse – med råge. De 
följs varje vecka av över 300  000 
prenumeranter runt om i Sverige. 
De djärva 90-talisterna har, bara på 
Youtube, samlat på sig 90 miljon-
er filmvisningar. Det är en publik 
få filmstjärnor kan mäta sig med. 
Rackartygarna kommer att ha en 
uppvisningsshow på Barnfestivalen 
och mingla runt bland besökarna.
 
VILKET VÄDER!
Tid: 15.00 Plats: Salomonscenen
Den ene har alltid varit här. På 
stranden sitter han varje dag. Han 
har sina sysslor och sina dagliga 
rutiner. I regn och rusk, kyla och 
storm, i sommar och sol, alltid vid 
havet på stranden. Varje dag är 
likadan. Bara vädret förändras. Så 
dyker den andra upp och gör sig 
hemmastadd. Allt förändras, inget 
är som förr. En clownföreställning 
fylld med musik och rörelse – om 
att vara hemmastadd eller att 
komma ny till en plats. Kan man 
paxa en plats? Om revir och om 
det går att dela med sig av vad 
man har. En föreställning anpas-
sad att spela utomhus i alla väder 
där vädret spelar en egen roll. 
Med mycket rörelse, musik och 
några få ord.

CIRKUS UNIK
Tid: 12.15 Plats: utanför Lekhuset
Cirkus Unik kommer till Nääs för ett 
hissnande uppträdande med nya 
showen Dare2B. En show med ett 
viktigt budskap, skapad av luftak-
robatikduon Elin Lütke och Jailton 
Carneiro. Cirkus Unik kommer 
också ha workshops under dagen

KULTURSKOLANS 
ASTRID LINDGRENKONSERT
Tid: 13.30 Plats: Vänhem

SCENPROGRAMMET

LEKHUSET
• Varieté Vagant

AMBULERANDE
• Varieté Vagant
• Ambulanspersonal
• Ukulerum
• Språkguider

TESTA LERUM LIVE
OCH FÅ EN PRESENT!
Blinkis tar alltid fågelvägen, gör det du med! Flyg 
fram på cykel genom Lerum till Nääs och öppna 

on Bike. Kan du svaret på vilka hennes djurkompisar 

väntar en present på dig när du är framme!
Appen ”Lerum Live” laddar du ner till din eller en vuxens 

 Vi ses i äventyret och på Barnfestivalen!

Uppleva och Göra - visitlerum.se
turist@lerum.se / @visitlerum

Maten på Barnfestivalen är 
ekologisk och närproducerad så 
långt det är möjligt!

THAI PAN KAM
Här bjuds på god thaimat som är 
gjort på familjens hemliga recept. 

HILMA OCH EVERT
Nyhet för i år är Hilma och Evert 
kommer sälja sallader och lättare 
maträtter under Barnfestivalen. 

OVES GATUKÖK
Uttrycket ”Gött Mos” har enligt upp-
gift sitt ursprung kopplat till Oves 
gatukök. Här bjuds på vegetariska 
rätter, specialhamburgare och 
pulled pork-rätter.

SUSHI OCH SÅNT
Sushi & Sånt serverar sushi, poké 
bowls med olika toppings m.m. 
Något för alla helt enkelt, veganer 
till allätare. 

TIKKA ROTI
Indisk/pakistansk street food enkelt 
& snabbt. Här  kan du äta bland 
annat Chicken Tikka, Lamm Tikka, 
Pakora (veg) m.m. 

A TASTE OF BRITTIAN
We are a British Food Truck that 
serves you british traditional home 
made food made from the ground. 
We serve you Fish & Chips, Big 
Ben Burger and English Curry. 

SWEDISH TACO
Swedish Taco serverar alltifrån 
tacos till den senaste nyheten 
hot pot. 

NÄÄS SLOTTSKAFÉ 
& RESTAURANG
Här bjuds du på en genuin smak-
upplevelse tillagad på ekologiska 
och närodlade råvaror.

NÄÄS KONSTHANTVERK 
OCH CAFÉ
Här kan du köpa goda smörgåsar, 
kakor, bullar, glass och enklare 
maträtter. Till dom små finns pann-
kakor och andra godsaker. 

VÄNKRETSEN – SEKRITERIATET
Här köper du enklare fika så som 
mackor, bullar, kaffe och festis. 

För mer info om mat, gå in på 
barnfestivalen.se.

MAT PÅ OMRÅDET
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KOM OCH SPRING BAMSELOPPET!

r. 

Den 8  september på Barnfestivalen på Nääs är alla flickor 

och pojkar i alla åldrar välkomna att delta i Bamseloppet. 

Loppet är öppet mellan kl. 11–16 med löpande starte

Alla som springer får ett Bamsediplom och en Bamsetidning.

Nääs en fantastisk plats i vår kommun. 
En plats som erbjuder kultur, natur, 
rörelse och historia, inte minst för våra 
barn.

Utomhuslek i rymliga och varierade 
gröna miljöer har visat sig vara både 
attraktiv och hälsofrämjande för barn, 
både flickor och pojkar. Utomhus blir 
det mycket fysisk aktivitet men också 
en livlig mental rörelse med mycket 
associerande som underlättar barnens 
fantiserande, samtal, sång och fabule-

rande. Utomhus får en aktivitet lättare 
en äventyrlig dimension genom att om-
givningen utgör en del av ”den stora 
världen”. Leken utomhus gör den till-
gänglig för det stora flertalet barn oav-
sett ålder, kön och kompetens.

Det har inte bara visat sig att barn 
som har tillgång till lekmöjligheter i 
mer naturlika områden är mer fysiskt 
aktiva, utan även har bättre förmåga att 
koncentrera sig, högre välbefinnande 
och bättre sömn.

För att underlätta för alla som kom-
mer med bil och snabba på parkeran-
det är det i år FRI parkering på hela 
Nääsområdet!

För de som är intresserade av olika for-
don blir det mycket att titta på under 
årets festival. Polisbil, brandbil, buss, 
och bärgningsbil är några av de for-
don man kan se på festivalen. Perso-
nal finns på plats som förklara hur de 
olika fordonen fungerar. Och den som 
har tur kan få provsitta också. Blir det 
brand eller annan uttryckning måste 
kanske vissa fordon åka iväg.

Under festivalen håller Bakstugan öp-
pet. Här kan man få lära sig hur man 
bakar bröd på gammalt vis i vedeldad 
ugn. Det är Skallsjö-Nääs hemlöjdsför-
ening som håller denna fina tradition 
vid liv. Bröd finns även för försäljning. 

För att hjälpa alla besökare att hitta 
rätt och till de många olika evene-
mangsstationerna så finns ett sextio-
tal evenemangsmedarbetare på plats 
förutom de som bemannar olika ak-
tiviteter. Dessa kan svara på frågor 
om var saker finns, tider för olika ak-
tiviteter med mera.

Res gärna miljöanpassat till Barnfestivalen! Du når festivalen med tåg, buss, cykel, 
bil eller gå. Du kan åka buss direkt till festivalområdet från Floda station. Man 
kan också åka elbåten Säfvelången II från Floda till Nääs. Från Floda station tar 
det cirka 30 minuter att gå via Floda-Nääs Sjöpromenad söder om sjön till Nääs.

Det finns inget bättre sätt att engagera 
dig i kampen mot matsvinn och hjälpa 
till än att vara en maträddare, tycker 
Solikyl eller föreningen Solidariskt 
Kylskåp som de kallar sig. Det går till 
såhär:
-  Dina föräldrar köper mat till ert 
kylskåp.
-  Ni lagar mat tillsammans och äter.
-   Resterna ställs in i kylen. Du hittar 
på nya maträtter med dem så att ni 
äter upp dem.
-  Det är nu du kan använda Solikyl. 
Ingredienser som fortfarande är över 
kan du ta med dit!
-  Du lämnar morötterna, salladen, 
gurkan eller persikan och räddar dem 
på så sätt och någon annan kan äta 
dem.
-  På Barnfestivalen gör Solikyl en 
smoothie av grönsakerna eller fruk-
terna som ni alla samlat, som du sedan 
kan smaka!

FRI PARKERING

KOLLA BILARNA!

EVENTPERSONAL 
HJÄLPER TILL

MATRÄDDAREN SOLIKYL

BESÖK BAKSTUGAN

RES KOLLEKTIVT TILL FESTIVALEN!

VÄLKOMMEN TILL EN HÄLSOSAM FESTIVALDAG!

Här kan du prova elcyklar dför barn 
och vuxna. Kanske ta en tur i Pling 
cykeltaxi samt Vuxna får gärna varma
råd om värme, solenergi och elbilar.

KLIMATRÅD PÅ 
BARNFESTIVALEN

Tidtabell elbåt: 
Floda – Nääs Slott kl. 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
Nääs Slott – Floda kl. 11.30, 12.30, 14.30, 15.30
Priset är 80 kr/vuxen och 40 kr/barn, betalas 
direkt på plats med Swish.

Tidtabell buss:  
Ta tåget till Floda Station och byt till bussen 
som tar dig ända fram till festivalområdet på 
Nääs. Busstidtabellen är anpassad efter tågets 
ankomst- och avgångstider.

I år har arrangörerna lagt särskild 
uppmärksamhet på att skapa ett så 
säkert event som möjligt. Bland annat 
finns det extra funktionärer utplac-
erade över hela evenemangsområdet 
för att underlätta för besökarna, om-
rådessansvariga leder detta arbetet. 

Föreningen Prilex med ansvar för 
logistik och parkering underlättar när 
man kommer och lämnar evenemang-
sområdet. Polis, räddningstjänst och 
ambulans finns på plats som som ut-
ställare och visar upp sina fordon och 
visar hur de arbetar. Det kommer att 
finnas flera hjärtstartare på området 
och ambulerande sjukvårdspersonal. 

Om något mot all förmodan skulle 
komma bort en lite stund finns Civil-
försvarets Hitta Vilse-station som 
hjälper till. 

SÄKERT EVENT

I samarbete med bland annat Västra 
Götalandsregionen och kommunens 
hemslöjdsföreningar erbjuder Stud-
ieförbundet Vuxenskolan varje ter-
min kortare och längre kurser i olika 
hantverk och slöjd. Bland annat finns 
det en slöjdklubb i Lerum för de yngre 
åldrarna. Slöjdklubben arrangeras i sa-
marbete med Lerums Hemslöjdfören-
ing som har sin lokal nära Knappekul-
laskolan. I slöjdklubben, som  delvis 
följer ett nationellt koncept, får barnen 
prova på olika gamla och nya slöjd- och 
hantverkstekniker.

För de allra yngsta finns sedan ett antal 
år Mulle Meck Snickeriverkstad på Nääs.  
I denna verkstad som drivs av Studie-
förbundet Vuxenskolan kan barn i 
åldrarna 4 – 7 år få prova att bygga 
båtar, bilar, fågelholkar eller något en-
ligt den egna kreativiteten. Rekvisitan i 

Snickeriverkstan för direkt tankarna till 
barnboksfiguren Mulles värld. 

Målerikurser för barn hålls av stud-
ieförbundet i samarbete med Konst-
fabriken i Hedeforsvägen Bruk i 
Stenkullen. Det arrangeras även Kul-
turaktiviteter för intellektuellt funk-
tionsnedsatta barn och ungdomar i 
form av till exempel körverksamhet 
och annan musikinriktad verksamhet.

MULLE MECK OCH ANNAN BARNKULTUR

Kommunstyrelsens ordförande Alex-
ander Abenius inviger årets festival 
kl. 12 på Lekhusplan.

KOMMUNSTYRELSENS
ORDFÖRANDE TALAR!

???

I år fyller Lerums kommun 50 år. 
Nuvarande Lerums kommun tillkom 
1969 genom kommunsammanslagnin-
gen av Skallsjö-, Stora Lundby- och 
Lerums kommuner.  2019 är därmed 
ett högtidsår för kommunen.

Det uppmärksammas på olika sätt, 

framför allt genom att synliggöra den 
verksamhet som finns i kommunens 
förvaltning och genom att samverka 
med föreningar i de olika kommun-
delarna under jubileumsåret. Det 
kommer även märkas under Barnfes-
tivalen i år.

• Kommunens VA-enheten bjuder 
 in till att spela bajsbasket och 
 fettracet.
• Energirådgivaren har bjud hit 
 Pling cykeltaxi som gör det 
 möjligt för besökaren att åka en 
 tur på området och är du 
 spelsugen så kan du komma och 
 spela Klimatkollen.
• Enheten för mottagande och 
 integration bjuder in till sitt tält 
 där man bland annat erbjuder 
 språkguider på arabiska, 
 somaliska, engelska, persiska 
 och tigrinja.
• Sektor lärandes utvecklingsenhet 
 vill stimulera kreativiteten och 
 erbjuder dig att pärla ditt egna 
 regnbågsarmband och lära dig 
 mer om Barnkonventionen  
 (blir lag 2020).

• Biblioteket ordnar med pyssel 
 och har med sig Kulturhojen 
• Turism- och näringslivsenheten 
 öppnar upp barnens turistbyrå 
 och visar den spännande appen 
 Lerum Live där blanda annat Grå 
 & Bo och vår egen Blinkis har 
 egna promenad och cykelrundor.
• Lerums kulturskola bjuder in till 
 sin teaterföreställning Sally Säl 
 som är en succé när den spelas 
 på förskolor runt om i regionen. 
 Även kulturskolans elever 
 kommer att spela med temat 
 Astrid Lindgren.
• Lerums kundcenter KomIn  
 kommer att medverka med 
 Barnens KomIn, här kan du 
 ställa alla möjliga frågor om vad 
 en kommun gör och även få hjälp 
 med att hitta på området. 

Även i år finns en "Hitta Vilse"-station på Barn-
festivalen. Den ligger mitt på festivalområdet. Hit 
vänder sig barn, föräldrar och eventpersonal om 
man inte hittar någon eller om man hittat någon. 

Hitta Vilse är en kampanj som Civilförsvars-
förbundet driver för att lära ut kunskaper om att 
hitta rätt och tillbaka.

HITTA VILSE – OM DITT 
BARN SKULLE GÅ VILSE

Lerums kommun 50 år 
på Barnfestivalen

Barnfestivalen 
gillar hållbarhet!
Lerum kommuns vision är att bli Sveriges ledande miljökommun 
2025. Barnfestivalen är ett led i att nå det målet snabbare. Barn-
festivalen jobbar för långsiktig hållbarhet – ekologisk, ekonomisk 
och social. 

Barnfestivalen vill att medarbetare, 
besökare, deltagare, samarbetspartners 
och sponsorer arbetar hållbart genom 
sina val av utbud, produkter, transport-
er med mera. Samtidigt skall besökare 
och deltagare  inspireras till ett hållbart 
tänkande. Därför lyfts det fram häl-
sosamma fritids- och kulturaktiviteter. 
Barnfestivalen har också valt att stödja 
lokala organisationer och verksamheter 
för att stärka den sociala hållbarheten. 
Detta gäller även programpunkterna 
som har valts för att stärka det lokala 
förenings- och kulturlivet. Kulturak-
törer och etablerade kulturinstitution-
er medverkar också på Barnfestivalen. 
Barnfestivalen är ett stort 
evenemang och som nu 
strävar efter hållbarhet 
i alla delar, som ma-
terialval, transporter 
och mat.

Tanken är att ha 
så lite avfall som 
möjligt. Ett led i det 
är exempelvis vat-
tenposterna på barn-
festivalområdet. Man 
kan själv ta med sin vat-
tenflaska och fylla på vatten. 
Det blir inte heller någon försäl-
jning av stilla vatten på flaska. Avfall 
är ju svårt att förhindra helt så för att 
hjälpa till att göra det så bra som mö-
jligt har Barnfestivalen ett flertal sort-
eringskärl på området för att underlätta 
återvinning av papper, plast och glas. 
Matavfallet används för att göra biogas 
och naturligtvis tas det hand om pant-
burkar och pantflaskor. 

Energirådgivning kommer att finnas 
på plats där det ställs olika klimatfrågor 
för barn samt information om Fairtrade 
City, där barnen får ta del av kommun-
ens arbete och se vilken skillnad fair-
trade gör. Barnfestivalen kompenserar 
festivalens klimatpåverkan för alla delt-
agare  –  besökare, försäljare och funk-
tionärer. Träffa även Solikyl och Renova.

Barnfestivalen vill uppmuntra till att 
barn och unga får chansen att prova på 
massor av olika  kultur- och fritidsakti-
viteter, såsom exempelvis kulturwork-
shops, teater, bamseloppet, program-
mering för barn med mera. Detta utifrån 
att allt fler vetenskapliga undersökning-
ar visar på den kulturella aktivitetens 
positiva inverkan på vår hälsa. Därför in-
nehåller Barnfestivalen ett ökande antal 
kultur- och fritidsaktiviteter för varje år.

Barnfestivalen ska ge alla möjlighet 
att delta oavsett ekonomiska förhållan-
den,  funktionsvariationer, ålder eller 
andra skillnader som är en del av den 
värdefulla mångfalden bland de männi-

skor vi möter. Barnfestivalen 
är också en enastående 

mötesplats där du kan 
möta människor, 
möta vårt kulturarv 
och den vackra na-
turen vid Nääs. Fes-
tivalen bidrar till 
att öka förmåga att 

göra kloka val och är 
en del av kommun-

ens strävan att göra det 
lätt för invånarna att göra 

rätt. Som arrangör lär vi oss 
av Barnfestivalen. Vi sätter stort 

värde på och tar tillvara våra besökares 
åsikter, idéer, tankar och känslor.

Vi hoppas att de som besöker festiva-
len bär med sig kunskaper, upplevelser 
och värderingar istället för trycksaker 
och andra giveaways. Då kan hållbar-
hetsarbetet blir en naturlig del av vard-
agen även efter festivalen. 

Nytt för i år är också att vi valt att 
teckentolka scenprogrammet samt att 
ha språkguider på området! Så är du 
här på semester eller nyligen kommit 
till Sverige finns det språkguider på ara-
biska, somaliska, engelska, persiska och 
tigrinja på området som du kan låna i 
tältet som Enheten för mottagande och 
integration har. Du hittar som på områ-
det kring Källnääs.
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Kom och 
hälsa på 
bussen!

Tack för att du reser tillsammans.

Låt barnen testa hur det är 
att vara busschaufför, sitta i 
förarsätet och hålla i ratten. 

Vi vill också gärna prata 
med dig  om hur du och 
familjen reser idag och hur  
både kollektivtrafiken och 
skoltrafiken kan utvecklas i  
Lerums kommun.

Välkommen!

En bra utemiljö kan locka barn till lek 
och öka deras fysiska aktivitet. En bra 
utemiljö kan genom sin utformning 
främja barns hälsa.

Det handlar om hur våra utemiljöer 
i bostadsområden och skolor utformas 
och vilken typ av vegetation som finns 
där. Med träd och annan skuggande 
växtlighet ökar dynamiken i leken. Det 
visar en studie från Centrum för epi-
demiologi och samhällsmedicin, CES.

Studien undersökte om utemiljöns 
fysiska egenskaper på förskolor kun-
de inverka på flera riskfaktorer sam-
tidigt. Olika förskolor med vitt skilda 
förskolemiljöer valdes ut och utemil-
jöernas samband med barnens fysiska 
aktivitet, kroppsvikt, solexponering, 
koncentrationsförmåga och nattsömn 
studerades.

Det är roligare för barnen att vara ute 
om utemiljön håller hög kvalitet, då 
ökar barnen genom sin lek både inten-
siteten och varaktigheten i aktiviteten.

LEK OCH RÖRELSE 

Hej Caligari! Hur mår du den här 
soliga tisdagen?

–  Jo tack det är fint! Vi har några 
lugnare dagar nu efter Kulturkalaset 
som vi medverkade i. Så det känns bra.
Det är sjunde året som Barnfestiva-
len hålls. Ni är ju ett härligt återkom-
mande inslag i festivalprogrammet. 
Hur känns det?

–  Det känns bra, vi har ju nästan varit 
med från början, tror att detta är vårt 
femte eller sjätte år som vi är med. 
Efter tredje året så är det väl tradition 
tänker jag, så nu är vi lite av veteraner 
på Barnfestivalen!
Verkligen! Vad för spännande grejer 
kommer ni att hitta på detta år?

–  Ja, det blir ju jag själv fakiren, Han-
na Vagant och Jon Halvar som kommer, 
denna gång med en lite större show in-
omhus tillsammans alla tre, då det blir 
musik och olika varietékonster. Sedan 
blir det även tre mindre uppträdanden 
som vi gör var för sig, ute på Salomon-
scenen. 
Aha spännande – berätta mer om 
dem!

–  Hanna har en egen dockteater, jag 
Caligari, bjuder på en föreställning med 
riktigt farlig jonglering (och lite andra 
dumheter!) och Jon Halvar kör sin troll-
eriföreställning. Värt att nämna är att 
tidigare så ”dök vi bara upp” med dessa 
mindre uppträdanden, men nu har vi 
kommit fram till att det är roligare och 
bättre att ha en bestämd tid och plats 
för dessa. Då blir det mer fokuserat.
Upplägget med en större föreställn-
ing och tre minder interaktiva show-
er – är det ett nytt koncept för i år?

–  Vi började lite med detta redan un-
der förra årets Barnfestival, så det är un-

gefär samma upplägg som sist. Dock har 
vi rest runt en del i år och letat efter nya 
idéer och har tyckt att vi har lite för lite 
knivar i den större familjeföreställnin-
gen... så vi har lagt till fyra stycken kni-
var till. Så det blir lite farligare!
Helt rätt – det ska ju kittla lite. Något 
annat som vi ska se fram emot?

–  Vi kommer att vara på plats hela 
dagen och mingla runt och prata med 
besökare. Nääs är ju en sådan otroligt 
vacker plats, närheten till vattnet och 
de gamla husen. Vårt koncept på våra 
kostymer och rekvisita är ju lite äldre 
också, så det känns som att vi passar 
in så himla bra. Vi reser runt om i hela 
Skandinavien och uppträder, men det 
känns lite som att komma hem när man 
kommer till Barnfestivalen.
Har du fortfarande samma snygga 
mustasch då?

–  Jajamänsan det har jag! Och det 
kommer att vara lite längre på Barnfes-
tivalen! Så bättre ska det vara (skratt).
Vad har Varieté Vagant annars in-
planerat till hösten?

–  Barnfestivalen blir faktiskt ett av 
våra sista gigg tillsammans... sen kom-
mer vi att spela var för själva under 
resten av året. Varieté Vagant finns 
fortfarande kvar, men om man vill se 
oss alla tre tillsammans, så är detta ett 
av de sista tillfällena, även om vi är en 
av de varieté-grupper som spelar flest 
föreställningar i Sverige. Så det blir lite 
av en final för oss!

Spännande upptåg 
med Varieté Vagant
Ja, det blir ett kärt återseende när Varieté Vagant kommer till 
Barnfestivalen med magkittlande uppträdanden, jonglering, 
musik och mycket mer! Lokalpressen tog såklart ett litet snack 
med en av de tre medlemmarna från den populära trion.
TEXT: ANNA NELSON     BILD: RACKARTYGARNA

KOLLA BUSSEN!
Kolla bussen och träffa chauffören! 
Hur ser en buss ut? Hur många barn 
får plats? Under Barnfestivalen kom-
mer Vy-buss som och visar upp och 
berättar om trafiken i Lerum som vi 
kör.  Alla barn får titta på bussen, pro-
va att sitta på förarplats och prata i 
mikrofonen. Vi kommer att ha ett litet 
partytält i anslutning till bussen. 

Välkommen till ett eldorado för dig 
som söker lust och inspiration med håll-
bara perspektiv! Hos Slöjd & Byggnads-
vård på Nääs kan du botanisera i buti-
ken och biblioteket, besöka spännande 
utställningar, delta i lärorika kurser och 
få goda råd om hantverk och tekniker.

I år har vi extra fokus på smide med 
årets sommarutställning som heter 800 
grader. Utställningen berättar om det 
formbara järnet, hantverket bakom och 
skrönorna som följer i dess spår. En lä-
rorik introduktion till smideshantverket 
utan krav på förkunskaper.

BYGGNADSVÅRD NÄÄS

–  Vi kommer bjuda på en spännande 
motorcykelshow med trial – tillsam-
mans med akrobatik och studsmatta, 
grabbar gör häftiga volter, det fram-och 
bakhjulsåkning och lite sidovolter och 
sånt. Vi kommer att involvera publiken 
och göra lite spektakulära stunts, där vi 
hoppar över dem med motorcykel… ett 
härligt flow helt enkelt, berättar Jimmy 
som med Rackartygar-kollegan Mat-
tias Agerstig kommer på plats till Nääs 
tillsammans med en två grymma killar 
till, för att verkligen ge Barnfestivalens 
besökare en riktigt magpirrande show.

Utöver motorcykeluppträdandet, 
kommer Rackartygar-killarna att stanna 
kvar på festivalen och hänga och prata 
med besökare.

–  Ja absolut, vi kommer att stanna 
kvar på plats efter och signera auto-
grafer, snacka med kidsen, ta lite bilder 
och även sälja kepsar och t-shirts för de 
som vill köpa. Kanske någon vill prova 
hålla balansen på en av motorcyklarna 
för att känna hur det känns att stå på 
en trial.  Eventuellt om någon är extra 
duktig, kan de få chans att prova köra 
trampolin, berättar Jimmy, som själv 
har kört motorcykel i princip hela livet 
och har en imponerande cirka 500 – 600 
tävlingar i ryggen och kammat hem 
titeln som svensk juniormästare för ett 
par år sedan. 

–  Martin är proffs i snowboard, men 
är i grund och botten elitgymnast. Han 
har till och med lyckats göra en bakåtvolt 

med en kundvagn, haha, och det är det 
inte många som gjort, skrattar Jimmy.

Killarna i Rackartygarna ser fram 
emot att få komma till Barnfestivalen 
och Nääs   –   det blir första gången för 
dem att få visa upp sig. 

–  Det blir jättespännande, jättekul 
verkligen! Vår show passar så bra in på 
sådana här typer av event, som festival-
er, marknader, mc- mässor, invigningar 
och liknande. Det är ju lite annorlun-
da att blanda ihop parkour, studsmat-
ta och motorcykel så det blir en cool 
show som uppskattas av både små och 
stora. Ibland blir publiken så chockade 
att de glömmer att applådera, avslutar 
Jimmy.

Motorcykel, studsmatta och akrobatik – ja det är en ganska 
spännande kombination som Rackartygarna visar upp under 
deras besök på Barnfestivalen. Lokalpressen tog en telefonare 
med Jimmy Olsson för att stämma av läget.
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Nervkittlande motorcykelshow 
med Rackartygarna

FUN FACTS!
Jimmy har kört trial och cross 
tillsammans med Justin 
Bieber i två dagar, när han 
besökte Stockholm under hans 
världsturné för ett par år sedan

Rackartygarna kom även tvåa i 
Talang 2014!

LÄS MER om Varieté Vagant 
på www.vagant.nu

KLIMATKOLL PÅ 
BARNFESTIVALEN

Har du klimatkoll? Spela kortspelet 
Klimatkoll på Barnfestivalen. Gissa 
vad som är klimatsmartast. Kluriga 
klimatfrågor för barn i alla åldrar och 
tankeställare för de vuxna.

SNACKA CYKEL
Vad gillar du bäst, att cykla själv eller 
låta en vuxen trampa? Hos Energiråd-
givningen kan du testa. Fixar du att ta 
dig till skolan på egna ben? Kom förbi 
så kan vi prata!



Vet du hur mycket ett playstationspel är värt i förhållande till 
en mobiltelefon? Välkommen till vårt tält och testa 
ekonomitrappan och få koll på olika sakers värde. Du kan 
också utmana kompisen i vår hinderbana. Dessutom bjuder vi 
på ekologisk frukt! 

Sparbanken Alingsås stöttar Barnfestivalen på Nääs eftersom vi 
gillar när barn träffas och har kul.

Vi är lokala och vår Sparbanksidé innebär att en del av vår vinst 
går tillbaka till aktiviteter för barn och ungdomar.

Läs mer om Barnfestivalen på Nääs på www.lerum.se

Barnfestival i Lerum. 
Det gillar vi.

Missa inte 
Barnfestivalen 

på Nääs 
8 september.


