
Vi firar
NATIONAL
DAGEN

6 JUNI
ESKILSTUNA

PROGRAM FRÅN SCENEN 

Fristadstorget
11.30 • Eskilstuna Gardet spelar på Fristadstorget
  och marscherar mot Strömsholmen.

Strömsholmen
12.00-12.45 • Eskilstuna Gardet. 
 • Marie Svensson hälsar välkommen till dagens firande.
 • Folkmusik med elever från Eskilstuna kulturskola.
 • We are all in this together från High School Musical,   
  med elever från Eskilstuna kulturskola och Eskilstuna   
  Gardet och Drill.
 • Sång med Concordia, kör- och sångelever från
  Eskilstuna kulturskola.
 • Medborgarskapsceremoni med Ann-Sofie Wågström.
 • Nationalsången med Concordia, kör- och sångelever   
  från Eskilstuna kulturskola.

12.45-13.10 • Flen världsorkester.

Fortsättning nästa sida...



13.45-14.45 • One vision från musikalen We will Rock you,
  Kolhusteatern.
 • Storbandsmusik med Casablanca Big Band, elever   
  från Eskilstuna kulturskola.
 • Sång med Tonhöjdarna och Sångfåglarna, barnkörer   
  från Eskilstuna kulturskola.
 • Dans, sång och musik med elever från S:t Eskils
  gymnasium och elever från Eskilstuna kulturskola.
 • Dans och sång med elever från Dansakademin.
 • Nauwái uppträder med egen musik.

 15.45-16.30 Svenska favoriter! Från Alfvén till KENT. Eskilstuna
 symfoniorkester och kör från Eskilstuna kulturskola.

PROGRAM TÄLTEN/OMRÅDET

Beckalins utklädningshörna 
Välkommen till min kostymhörna där du får klä ut dig, leka och busa! 
Jag har med mig fina utklädningskläder – ett helt tält fullt! Hoppas vi ses!

Dansa och lek!
Precis intill Beckalins utklädningshörna hittar du oss på Kulturskolan,
S:t Eskils gymnasium och Dansakademin. Här kommer det att vara prova 
på dans, lekar och uppträdanden när det är paus från stora scenen.

13.10-13.45 Prova på dans och lek med kulturskolans lärare – för alla  
 åldrar!
14.45-15.45 Barndansföreställning med danselever från S:t Eskils
 gymnasium, Prova på Hip Hop, Dansakademin uppträder,  
 dansa och lek med Kulturskolan.
13.10 Rekarne folkdansgille och Rekarne spelmansgille
 Vi bjuder upp till dans, här kan alla vara med! 
13.10 Prova på drill med Eskilstuna drill!
 Testa drill! Drill är en gymnastik- eller dansart/sport. Hos  
 oss kan du prova på marschdrill, en form av drill där man  
 går i parad tillsammans med en marschorkester samtidigt  
 som man utför koreografi och rörelser med drillstav eller  
 flagga. 



Teaterföreningen Sigurd
Lär dig mer om berättelser och sagor från trakterna runt Eskilstuna till-
sammans med Teaterföreningen Sigurd! Välkommen till oss hela dagen, 
vill du prova på och se oss in action så är det tiderna nedan som gäller

13.10 Svärdsuppvisning och prova på med boffervapen
14.50 Medeltida dans, uppvisning och prova på
15.15 Gjukungars guld – vi spelar upp scener ur vårt kommande  
 sommarspel  

Kulturskolans musiktält
Under hela dagen kan du komma in till oss på kulturskolan och testa 
instrument, allt från blåsinstrument, gitarr, bas, mandolin, ukulele,
trummor, piano och dragspel till stråkinstrument. Dessa tider har vi extra 
mycket prova på av blås- och stråkinstrument

13.10-13.45 Prova på att spela fagott, klarinett, oboe, saxofon, tvärflöjt,  
 blockflöjt, trombon, trumpet, baryton, bastuba och valthorn.
 Prova på att spela fiol, kontrabas och cello.
14.45-15.45 Flen världsorkester jammar. Passa också på att testa att   
 spela oud! 

Stadsbiblioteket
Under hela dagen kan du skriva kylskåpspoesi, titta i vår välfyllda bok-
låda, gå tipspromenad och mycket mer. Lyssna till högläsning, allt från 
poesi till sagor! Snurra på sagohjulet och kasta storycubes. I stads-
bibliotekets tält kan du också pyssla, teckna och måla tillsammans
med bildelever från S:t Eskils gymnasium. Här finns också ansiktsmål-
ning, utan kostnad!

Balsta-tältet
Här hittar du oss tre studieförbund som huserar på Balsta musikslott: 
Folkuniversitetet, Sensus och Studiefrämjandet. Kom förbi och testa att 
spela in musik i Garageband, gör beats och testa att spela instrument. 
Träffa representanter från studieförbunden så berättar vi mer om allt du 
kan göra på Balsta musikslott. Välkommen!

Eskilstuna stadsmuseum
Stadsmuseet hittar du bakom scenen, vi har öppet kl. 12:00–16:00, fri 
entré. Hos oss kan du se utställningar för barn och vuxna som berättar 
om Eskilstunas historia. 



Hjärtligt välkommen!

Skapartält: bild-, form-, återbruk-,  och animation
Träffa Eskilstuna kulturskola och Eskilstuna folkhögskola och låt kreativi-
teten flöda. På temat återbruk skapar vi med hjälp av bild, form och med 
animation. Du är välkommen under hela dagen!

Scouter
Träffa S:t Eskilkyrkans Scoutkår och S:ta Maria Eskilstuna Scoutkår. Här 
händer mycket kul hela dagen: delta i roliga och kluriga tävlingar, pyssla och 
skapa och lär dig använda stormkök! Här hörs också musik 13.10 & 14.45.

Sport och idrott
Vi håller i gång hela dagen – kom och prova på hos oss!
• Käpphäst-hoppning! Hoppa en bana med Nyby Torshälla Ridklubb.
• Fäktas med Värjan – Eskilstuna fäktklubb.
• Prova på brottning Eskilstuna gymnastik och atletklubb.
• Spela fotboll med Eskilstuna City FK.
• Testa handboll med Gökstens BK och Eskilstuna Guif.
• Boxas med Eskilstuna Boxningsklubb.
• Kör styrkesport med  KRAFT.
• Eskilstuna Friidrott – Kula och häck.

Position Eskilstunas
Position Eskilstuna samlar företag, organisationer och föreningar inom 
besöksnäring och handel i Eskilstuna. Vi vill fira nationaldagen med er 
och bjuder alla på småkakor och god dryck. Var med på vår skattjakt
där alla barn får ett pris på plats och alla vuxna är med och tävlar om
ett presentkort värt 500:-.  Vi bjuder också alla barn på ansiktsmålning!

Eskilstuna SUP
Eskilstuna SUP finns på vattnet runt Strömsholmen under dagen och 
visar upp oss. Så om du tappar något i vatten så kan vi fiska upp det!

Servering 
• Finska föreningens tält: Varmkorv med bröd, kaffe med mera.
• Stadsmuseet, huvudentré: Glass, dryck och fika
• Eskilstuna Ungdomssymfonikers tält: Kaffe, dryck, fika och mackor
• Föräldraföreningar för handboll och fotboll: xx
• I Rademacherområdet hittar du Fristadens Café & våffla,
 som serverar mat, våfflor och fika.


