
RESTAURANG KVARNEN ÄR ÖPPEN! 
9.00-18.00

Välkommen att slå dig ner i vår fina restaurang mellan 
varven. Hembakad adventsfika står på menyn och lunch 
serveras 12.00-15.00. 

LÖS JULMYSTERIET  
10.00–19.00, CIK 

Hitta nissens alla dörrar till julvärlden och lös gåtan. 

HANDBOLLSMATCHER 
10.15–19.15, A-hallen 

Handbollsmatcher spelas hela dagen i A-hallen, 
arrangerade av Vassunda IF. 

TEATERFÖRESTÄLLNING – ALLA MOT ALLA 
10.30–11.15, Scenen 

Tillsammans med publiken undersöker 4:e teatern livets 
små och stora orättvisor i en interaktiv föreställning som 
främst riktar sig till barn i 3–7-årsåldern.  

Biljetter: trippus.net/smakochkultur2021 

LIVEMUSIK VID RESTAURANG KVARNEN
10.30–11.30 & 12.30–14.00

Själfull jazzmusik utlovas ur den amerikanska sångboken; 
bossanova, swing och ballader framförd av Roger Nordling 
på tenorsax, Mattias Åström på piano och Erik Ojala på 
kontrabas.

KOM OCH GÖR ANIMERAD FILM 
11.00–13.00 & 14.00–16.00, Stjärnvalvet 

Vill du lära dig göra leranimationer? Vi skapar figurer i lera 
och låter dem få liv framför kameran. Drop-in med begrän-
sat antal platser åt gången. 

Ålder: 6–10 år 

BIBLIOTEKET PÅ PLATS 
11.00–15.00, vid Biblioteksväggen 

Kom och träffa biblioteket! Låna juliga böcker och lär dig 
hur du kan använda biblioteksväggen. Först till kvarn får 
en liten julgåva. 

GÖR BIVAXLJUS OCH HALMSTJÄRNOR 
11.00–15.00, Torget 

Rulla ditt eget bivaxljus och gör en egen halmstjärna till 
granen tillsammans med Knivsta IK! Drop-in, med 
begränsat antal platser åt gången.  

Kostnad: Gratis för dig upp till 20 år. Självkostnadspris för 
övriga. 

PENTRY ÖPPET 
11.00–16.00, Torget 

I pentryt kan du köpa glögg, pepparkakor och annat gott. 
Pengarna går till Vassunda IF:s handbollssektion. 

DANS RUNT GRANEN 
11.30–12.00, Torget 

Fira in julen med en svängom runt granen tillsammans med 
Knivsta Folkdanslag
. 

LEKAR 
11.45–15.00, Kampsportlokalen 

Under dagen kan du delta i juliga lekar såsom pepparkaks-
kull, tomtens land och hoppa jultomtesäck. Exakt tidssche-
ma hänger uppe på glasrutan in till kampsportlokalen. Kom 
och lek med Knivsta IK! 

ANSIKTSMÅLNING 
12.00–14.00 & 14.30–16.30, vid Stjärnvalvet 

Hur vill du bli målad? MirjaMira Makeup fixar en snöflinga på 
kinden eller förvandlar dig till en tiger! Drop-in, med begrän-
sat antal platser åt gången. 

KONSTÅKNINGSUPPVISNING 
12.15–12.35, Ishallen 

Knivsta IS Konståkning bjuder på ett spektakulärt uppträ-
dande på isen. Detta vill du inte missa! 

FILMVISNING – POLAREXPRESSEN 
13.00–14.40, Scenen 

Ett fantastiskt animerat juläventyr för hela familjen!  

Ålder: Barntillåten 
Biljetter: Ingen bokning 

DEKORERA HYACINTER 
13.00–16.00 vid Stjärnvalvet, CIK 

Kom och dekorera din egen hyacintlök guidad av floristerna 
Linnéa och Agneta från Florall. Drop-in, med begränsat antal 
platser åt gången.  

Kostnad: Gratis för dig upp till 20 år. 
Självkostnadspris för övriga. 

TRÄFFA TOMTEN 
13.00–14.00 & 15.00–16.00, Torget
 
Tomten kommer på besök! Passa på att berätta vad du 
önskar eller ta en bild med honom. 

NYCIRKUSARTISTER UPPTRÄDER 
13.30, 14.30 & 15.15, CIK 

Nycirkusartister uppträder runt om i huset.  

ROBIN TINGLÖF LIVE 
15.00–15.15, Scenen 

Robin framför låtar från sitt album “Songs and such”. 

PROVA PÅ NYCIRKUS 
15.30–16.30, Glasäpplet 

Kulturskolan är på plats och låter dig prova på olika former 
av nycirkus. 

SKRIDSKODISCO 
16.30–18.30, Ishallen 

Kom och dansa loss på isen med discobelysning! Du kan 
låna skridskor och hjälmar på plats av Fritidsbanken.  

Biljetter: trippus.net/smakochkultur2021
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