
 

 
  

  

 
   

   

   
     

UNICA
MAR I E STAD

                

      

  

  
  

 

     
     

     

  
   

  
 
   
   
   

  
   

   
    

  

    

   
 

   
    

   
   

 

    
  

  
  

     
    
  

 

 
 

     

 
      

     
  
     

    

     

    

 
 
 

        

       
            

Mariestads kommun
www.mariestad.se

Sponsorer VARMT TACK till KULTUR & SKÖRDEFESTENS SPONSORER.
Och VARMT TACK från oss alla i Mariestad till ALLA PERSONER och föreningar, företag 
mm som med stort hjärta och engagemang  lagt mängder av energi  för att förverkliga 
årets Kultur & Skördefest!

        

PROGRAM KULTUR- & SKÖRDEFESTEN

29-30 SEPTEMBER 2017
FREDAG

Konsert på Västra Magasinet
Västra Magasinet, bakom Kingfisher, bjuder in dig till en
intim konsert på vår innergård fredag 18:30-19:30. Eva, 
Staffan och Roudi spelar och sjunger irländskt med stänk
av kurdiskt och svenskt. Vi passar också på att ge dig 25% 

skörderabatt på allt i butiken mellan klockan 18-20. 
Varmt välkomna!
Fredag kl. 18.30-19.30

Alkoholfri bar
Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, bjuder in till alkoholfri
bar bredvid musikscenen under fredagkvällen. Välkomna att
köpa drinkar, cider och öl som sprider trygghet och god
stämning! En bar för alla. 
Fredag kl. 17-22 Nya torget

Här är vi! Svenska kyrkan i Mariestad
Häng med oss i vårt mingeltält på gågatan. Digitalquiz,
”Fråga prästen”, snacks.
Fredag kl. 18-22

Kajsas Bakverk
Lokalt producerade och ekologiska snacks. 
Plats: nära den alkoholfria baren på Nya torget.
Fredag kl. 17-22

Tomat- och linssoppa med hembakat bröd
Kostenheten serverar tomat- och linssoppa med hembakat
bröd. Kaneldoftande äpplen med vaniljyoghurt och kaffe.
(Vi finns i närheten av Spökvandringen).
Fredag kl. 17-22 på Nya torget

Närproducerade mexikanska taco
Victor Nikolajeff säljer närproducerade mexikanska tacos
bredvid musikscenen.
Fredag kl.17-22. Nya torget.

Vänerfångad fisk
Hamnkrogen Laxhall står på torget i närheten av musik-
scenen och säljer sin Vänerfångade fisk. Låt dig väl smaka. 
Fredag kl. 17-22

Tillsammans för Mariestad
Nätverket Tillsammans för Mariestad vill bidra till ett socialt
hållbart samhälle i vår vackra Biosfärsbygd. Under fredags-
kvällen säljs Tillsammanskorv med bröd för 10 kr i närheten
av kön till Spökvandringen.

SPÖKVANDRING
Följ med stadens häxjägare på årets största utrensning 
och hjälp till att avrätta alla djävulsdyrkare. Det blir en 
kuslig räd utan dess like, inte en enda satmara ska slippa
undan! Estetiska programmet på Vadsbogymnasiet ger 
årets spökvandring med tema häxjakt. 
Förköp på Stadsbiblioteket. 
Fredag. Pris: 30 kr/person. Start på Nya torget för:
Rosa armband mellan kl. 19.30-20.29
Lila armband kl. 20.30-21.29
Gula armband kl. 21.30-22.30.

LÖRDAG (och några fredag)

MATSTRÅK
Mexikanska tacos
Victor Nikolajeff är tillbaka i stan och välkomnar alla till sitt
matstånd med mexikanska tacos. Det kommer också finnas
smakprov och försäljning av Victors egenproducerade 
chagate och rawfoodbollar samt egen inlagd gurka. 
Här är fokus på näring! 
Fredag kl. 17-22 och lördag kl. 10-16. Gågatan.

Hamnkrogen Laxhalls vänerfisk
Hamnkrogen Laxhall verkar mitt i vårt biosfärsområde 
Vänerskärgården med Kinnekulle och under årets matstråk
på gågatan hittar ni oss med vår goda vänerfisk - Välkomna!
Fredag kl.17-22 och Lördag kl. 10-16. Gågatan.

Kajsas bakverk
Kajsas bakverk är ett lokalt företag som håller till strax utan-
för Skövde. Hos mig kan du beställa dina bullar, bröd, kakor
och tårtor mm. Jag kommer under fredagskvällen sälja snacks
samt en del kakor. På lördagen utökar jag mitt utbud med
sylt och saft. Varmt välkomna till mitt stånd på gågatan. 
Fredag 17-22 och Lördag 10-16. Gågatan.

Vänergymnasiets Restaurangelever 
De kommer på Gågatans Matstråk tillsammans med Lions 
att grilla och sälja hamburgare som ungdomarna tillagat 
från grunden – från köttstycket – till den malda färsen och
formen på burgaren. Intäkterna går till välgörande ändamål 
i Lions anda. I samarbete med Biosfärsområdet visar elever
och lärare på Gamla Torget, hur du kan leva ett hållbart liv.
Våra bageri-och konditorielever visar sina kunskaper och säl-
jer de det bakat och konditoriat. Välkomna till god mat och
hållbarhet hälsar elever, lärare och Marie Kron, rektor på VG. 
Lördag kl. 10-16. Gågatan.

Mariestads Biodlarförening
Från bin som pollinerat blommor i Mariestad - Honung i 
olika smaker och färger. Bi-bröd och vad det är bra för. 
Lördag kl. 10-16. Gågatan.

Biosfärsområdet
Alla kan inte göra allt men alla kan göra något! Inspireras av
människor från vår stad som ger dig konkreta exempel på
hur du kan leva hållbart i vårt biosfärsområde. 
Lördag kl. 10-16. Gamla torget.

Energi och miljö
Mariestads kommun ingår i Biosfärsområdet som är ett 
modellområde för hållbar utveckling. Kom och träffa 
kommunens energirådgivare och miljöstrateg. Vi hjälper dig
med tips kring hur du kan spara energi och leva mer hållbart.
Lördag kl. 10-16. Gamla torget.

Trädgårdsföreningen
Trädgårdsföreningen är givetvis på plats! 
Kom och träffa oss under lördagen. 
Lördag kl. 10-16. Gamla torget.

Kom och träffa din lokala bonde!
Vi visar lite av vårt lokala lantbruk och diskuterar livsmedels-
försörjning. Hopp och lek i halm m.m. Stor traktor på plats.
Lördag kl. 10-16. Gamla torget.

Pop-up-utställning av curator Cecily Ferguson
Stallet vid Vadsbo Museum - en unik pop-up-utställning av
curator Cecily Ferguson som sätter ljuset på Mariestad. 
I ”My Mariestad” tolkar internationella och lokala konstnärer
vår stad genom sina ögon. Här kommer också Kultur-och
skördefestens yngsta deltagare att ha sin första vernissage. 
Lördag kl. 10-16. Stallet Marieholm.

Graffiti i Stadsparken
Titta, upplev och testa på graffiti i Stadsparken lördag 10-16.
Graffitiworkshop med @cream.styles kl. 14-15 i Stadsparken.
Lördag kl. 10-16. Graffitiworkshop kl. 14-15

Trollparty i Stadsparken
Alla barn och små trollungar är välkomna på trollparty i
Stadsparken! Leta troll, spring trollrace och lek med trollmor!
Kanske hittar du nyckeln till trollriket? Lisa Walllenstein är
trollmor och tillbaka.
Lördag kl. 10-16. Stadsparken.

Doftljus
Din lokala doftljusleverantör Root Candles säljer doftljus 
som är helt naturliga av bivax, eteriska oljor och vege-
tabiliska färger. Lys upp höstmörkret! 
Lördag kl. 10-16. Gågatan.

Unica Mariestad på plats
Tidningen Unica Mariestad är på plats och delar ut tidningen
om Kultur- och skördefesten. Välkommen till oss och tipsa 
oss om vad du tycker vi ska skriva om framöver eller bara
kom förbi och säg hej. 
Lördag kl 10-16. Nya torget.

Dansstationen överraskar
Dansstationen – i år överraskar vi kanske just dig någonstans 
i stan!

Veterantraktorer vid Nya Lekhörnan
Nya Lekhörnan - Kom och titta på våra veterantraktorer 
utanför butiken under lördagen. Vi ger också 20% på alla
leksakstraktorer och jordbruksmaskiner i butiken denna dag.
Lördag kl. 10-16. Lekhörnan

Mariestads-Tidningen
Välkommen till oss och prata tidning! Aktiviteter för stora
och små. Erbjudanden och tävlingar. 
Lördag kl. 10-16. Nya torget.

Musikskolans gatumusikanter
Musikskolans gatumusikanter underhåller på Magnolia-
torget. Kom och prova djembespel i teaterns foajé. 
Båda aktiviteterna lördag kl. 11-12. Magnoliatorget.

Minibomässa
Du vet väl att du kan köpa bostadsrätter och nyckelfärdiga
hus i Sjölyckan? Träffa husleverantörer, mäklare och 
kommunen som visar nyheterna i Sjölyckan och fler boende-
möjligheter i Mariestad. Välkommen!
Lördag kl. 10-16. Tillväxthuset i stadshuset, 
ingång från Esplanaden

Matmöten Skaraborg
Matinspiration i vardagen - Niclas Österberg, känd kock 
från P4 Skaraborg föreläser i Mariestad. Våga prova nytt! 
Lokalproducerat! Kan man smaksätta hur som helst? 
Kan man kombinera hur som helst? Fritt inträde. 
Lördag kl. 14. Mariestads teater.

Obs: Ingen parkering på Gamla torget
från fredag 29/9 kl. 15 till lördag 30/9 
kl. 17. Området spärras av för aktiviteter.
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Fyrsällskapet
Välkomna till oss i fyrsällskapet! Vi visar upp vår klippfyr 
som går på gas och säljer vykort samt boken Vänerns fyrar. 
Vi står bredvid glasskiosken. 
Lördag kl. 10-16. Nya torget.

Öppet hus i Universitetsparken
I Trädgårdsmästeriet har vi Information kl. 11, 13, 15. 
Vi mustar äpplen i vår mustpress för provsmakning. 
Henrik Moreus berättar om Klonarkivet och pratar rosor 
kl. 12. I Murgården har vi information och visning av 
anläggningen kl. 10, 12, 14. I Friskis och svettis gymnastikhall
arrangeras även en mässa för byggnadsvård och trädgård. 
Frank Erichsen, känd från 100% bonde, föreläser 
på parkeringen utanför lördag kl. 13:00.

LAND-ART 
Skapa med öppet sinne för och i dialog med naturen, 
den runt omkring oss och din egen. Kom till Universitets-
parken och var med i en workshop i konstformen LAND-ART
med skulptören Karl Chilcott. Karl har jobbat över hela 
världen med olika konstprojekt ute i naturen.
(karlchilcott-art.com). Ta med er oömma kläder. Skulpturerna
kommer stå kvar i några månader för besökare att se. 
Lördag kl. 10-12 Workshop 1 (max 15 deltagare) 
Lördag kl. 13-15 Workshop 2 (max 15 deltagare) 
Plats: Universitetsparken, bredvid universitets 
trädgårdsodlingar. 

BÅDA DAGARNA

Mariestads FN-förening
Information och försäljning av smycken till förmån för 
kampanjen mot barnäktenskap. 
Fredag kl. 17-22. Lördag kl. 10-16. Församlingshemmet.

Karströms Bokhandel
Konst i Skördetid! Berit Holtet – Linnekläder. 
Tina Jönsson – Tusch, torrnål, akryl, akvarell. 
Fredag kl. 18-22, Lördag kl. 10-16, Söndag 11-16. Karströms.

Biosfärområdets Miniambassadörer
Biosfärområdets Miniambassadörer från Vävarens förskola i
Ullevad visar upp sitt hållbarhetsarbete på Biblioteket i en 
utställning.  Där finns också deras miljösaga med ett mycket
viktigt budskap. Kom och läs och inspireras av barnens 
engagemang! 
Fredag 10-18 och Lördag 10-14. 

Lundstedts konditori
I höstmörkret under skördefestens fredagkväll serverar vi
sparrissoppa el löksoppa toppad med spröda krutonger och
skördebröd med eller utan vin i vårt mysiga orangeri. Lördag
och söndag serverar vi skördesoppa med skördebröd, 
äpplepaj med vaniljsås eller morotskaka. Varmt välkomna!
Fre kl 07.30-22.00, lör 08.00-16.00, sön 10.30-16.00.

Puben Pipes of Scotland på Stadshotellet
Välkomna till Pipes of Scotland på Stadshotellet. Vi har ett
specialerbjudande under Kultur-och skördefesten där vi 
serverar helstekt ryggbiff med rödvinssås och rostade 
rotfrukter. Vi lovar god öl och gott sällskap. 
Fredag och lördag från kl. 17

Allékonsten
Kom och upplev målningarna i Esplanaden med årets 
tema Biosfär. Allékonstföreningen anordnar också många 
utställningsplatser i staden för visning av konst och du har
också möjligheten att köpa konst. 
Årets samlingsutställning är i Tingshuset. 
Fredag kl. 18-22. Lördag kl. 10-16 och söndag kl. 11-16. 
För mer information se separat broschyr samt websida
www.allekonstmariestad.se

GALLERI  S P L A C E
Utställning på GALLERI  S P L A C E på Hamngatan 6. 
”less is more”. Björn Nordén, olja. 
Fredag 18-22, lördag 12-15, söndag 12-16

Erbjudanden i butikerna
Mariestads butiker har mängder av bra erbjudanden 
under Kultur-och skördefesten och självklart extra 
öppettider för bästa service för våra kunder. 
Öppettider i handeln: Fredag kl. 10-20 Lördag kl 10-16.

Öppna dörrar i Mariestads församling
Fredag kl 18-22, lördag kl 10-16, söndag kl 11-16
Pågår under Kultur- och skördefesten
Prästgården Café
Utställningar: Ylva Dimetri – olja, Lillwy Falk – olja, 
Angret Svensson – akvarell, Gunilla Johannesson — akvarell,
Yvonne Stridh — olja, Eva Dahl – akvarell. 
Ungdomsgruppen ”Iuventus” ställer ut i trädgården

Kyrkstugan
”Återbruk” Utställning och försäljning. 
Svenska kyrkans hanverksgrupper (ej söndag)
Domkyrkan Utställningar:  Sara Morales Gustavsson med 

utställningen ”Bildinstallation”; Kyrkokonstgruppen; 
Installation i södra ingången av Stig Dahlin

Församlingshemmet
Skördesoppa med bröd, 50 kr.  Musikunderhållning: Anders
Ramberg, Linnea Eriksson, Eva Lindholm. 
Utställningar: FN-föreningen m.fl. Fairtradeförsäljning
Fredag kl. 18-22, lördag kl. 11-16.

Tornuppstigning i domkyrkan
Pris: 20 kr (ca 40 min mellan varje tur) 
Minimiålder: 10 år Biljetter säljes i domkyrkan samma dag
Lördag kl. 10.00-15.20 • Söndag kl. 12.40-15.20
Alla intäkter under Kultur- och skördefesten tillfaller 
”Världens barn”

Hålltider
Fredag
19.00     Prästgårdens veranda Gladjazz med 
             Hallelujazz från Borås
20.00     Domkyrkan Griegs pianokonsert. Anders Börjesson, 
             piano; Lars Ove Eriksson, orgel
21.00     Församlingshemmet Poplåtar från 60-talet. 
             LaVidakören, Jan Tammo 
22.00     Domkyrkan Ellingtons Sacred concerts. 
             Duke’s girls, JanTammo med instrumentalister 
Lördag
11.00     Drag och dans i prästgårdens trädgård 
             Dragspelets vänner, cirkeldans, Arabisk dans
13.00     Dramatiserad guidning  i domkyrkan Elisabeth 
             Göthberg, Ulrika Keidser, Håkan Reibäck
15.00     Dramatiserad guidning i domkyrkan Elisabeth 
             Göthberg, Ulrika Keidser, Håkan Reibäck 

Söndag
11.00 ”Mod och omställning” Kulturmässa i Domkyrkan 
             Monika Hedlund, Sara Morales Gustavsson, 
             Jan Tammo med musiker.  

Gör som Luther! Tyck till om kyrkan!
Kom och spika dina teser på porten i prästgårdens trädgård
Papper, penna och verktyg finns på plats.

SKÖRDEFESTEN MUSIKHÖRNAN 
FREDAG
16:30-16:40   Invigning av Kultur & Co ordförande 
                      Johan Wallerstedt och Ludvig Nordholm
16:40-17:20  Holiday Cramps
                      Skövdeband som spelar fuzzig hårdrock med 
                      70-tals- och grungeinfluenser. De spelar 
                      egna låtar och lovar ös i de flesta av dessa. 
17:20-18:00  Ludvig Nordholm
                      Musik, lyrik och samhällskritik. Akustisk 
                      proggmusik med starka budskap och vassa 
                      texter. Det blir även en del estradpoesi. 
18:00-18:15  Never Quiet
                      Detta band har spelat ihop på musikskolan i 
                      Mariestad i ett år. De kommer bjuda på svängiga
                      låtar inom genre soul och hårdrock.
18:15-18:50  RustBucket
                      Dessa grabbar bjuder på instrumental hårdrock. 
                      Låtarna är covers som är valda från deras 
                      favoritband. 
18:50-19:30  The Sweet Ladies
                      The Sweet Ladies spelar covers från 50 talet och 
                      framåt. Låtarna är gamla godingar som folk kan 
                      dansa och sjunga med till. Musiken är rolig 
                      att både sjunga och spela!
19:30-20:10  House of snakes
                      Band från Skövde som spelar rock med 
                      influenser från 70 och 80-talet med tyngre 
                      inslag! Bandet bjuder endast på eget material.
20:10-21:00  Marcus Wilsson & The Late night boogieband
                      Bandet kommer från Falköping och har ett enda 
                      mål; Att får er glada, danssugna, uppspelta & 
                      på riktigt bra humör!
21:00-21:40  Lovisa Hedqvist
                      Lovisa Hedkvist med komp kommer att bjuda på 
                      en blandning från akustisk gitarr och sång till 
                      rockband och ös. 
21:40-22:20  Volster
                      Bandet spelar mestadels egna låtar och musik-
                      stilen är modern melodisk hårdrock med 
                      influenser 70- och 80-talets hårdrocksband. 

LÖRDAG
10:00-11:00  Speakers corner
11:00-12:00  TC-gang
                      TC's Gang har spelat sedan 1992 och Torbjörn 
                      torde knappast behöva någon presentation. 
                      Bandet spelar rock o blues med glimten i ögat 
                      med egna texter och egen musik. 
12:00-13:00  Speakers corner
13:00-14:00  N.E.F.
                      Bandet bildades 2013 och musikstilen har 
                      tidigare varit lite mer stillsam än traditionellt 
                      "pub-röj" med låtar av Lisa Nilsson, Bo Kaspers 
                      orkester, Frank Zappa, Rebecca Törnqvist, 
                      Eric Clapton m.fl. 
14:00-15:00  Speakers corner
15:00-16:00  Simon Swahnström
                      Simon Swahnström & Lürsta Sockens Husarer 
                      spelar diskbänkspop och vardagsrock från 
                      vidderna kring Vänerns östra sida.

        


