
PROGRAM PÅ STORA SCENEN 
12.00 Parad

12.15 Konferenciererna Ejke och Emmalina Blomberg  

 från Teater Najkit öppnar festivalen med sång

12.40 Tal av Årets idrottsförening Söders SOL och 

 Årets kulturförening Tyresö hembygdsförening

13.00  Funkisfestivalens deltagare 2019 uppträder: 

 Kent Tiilama, Nina Saarilehto, Malin Hedström 

 och vinnaren Moises Rumie

13.35  ”Den magiska skatten” – familjeföreställning 

 med Cirkuspiraten

14.15 Wilda Fundin dansar artistic ballroom

14.25 Ejke och Emmalina Blomberg underhåller

14.35  Kulturskolan spelar, sjunger och dansar

15.15 Kickbiketävlingens prisutdelning

15.25 Fritidsgårdarna underhåller med sång, dans 

 och heavy metal med bandet First escape

16.30  Lova Drevstam sjunger

17.00  Festivalen avslutas

STADSPARKEN 
TYRESÖ C

LÖRDAG
14 SEP

KL 12–16

FRI 
ENTRÉ

Tiderna är cirkatider. Med reservation för ändringar i programmet

tyreso.se/tyresofestivalen

DET HÄNDER PÅ FESTIVALOMRÅDET 
SPORTFÄLTET – prova på roliga och rörliga aktiviteter, 

till exempel fotboll, karate, judo, ju-jutsu, dartfotboll, 

basket, handboll, minitennis, hockey, spinning och hoppborg.

SKATEPARKEN – kickbiketävling med fi na priser. Här kan du 

även köpa kongolesisk mat.

KULTURKLUSTRET – titta på en fotoutställning, 

gå på växtloppis eller hämta ett jazzmagasin.

POLITIKERSVÄNGEN – möjlighet till dialog med dina lokala 

politiker. Hur vill du att ditt Tyresö ska se ut?

KOMMUNTORGET – här samlas många av kommunens 

verksamheter. Har du frågor och funderingar kring 

stadsutveckling, förskola och skola, gymnasium och vuxen-

utbildning, omsorg och stöd? Kom hit så berättar vi mer!

NATURTORGET – bygg din egen käpphäst och provhoppa i vår 

hinderbana, hälsa på kräftor, se fjärilars barnkammare, 

stek pannkakor, bygg en fågel- eller fl addermusholk, 

beskåda kommunens största insektshotell och gå ett Bi-quiz. 

Berättarstund med Bidrottningen kl 12.15, 12.45, 13.15, 13.45

TRÄFFPUNKTEN – stor-schack, bridge, direktsänd radio, 

luffarslöjd och språkcafé. Restaurang Spis och vin erbjuder 

festivalmeny.

SCENOMRÅDET – bästa platsen att följa scenprogrammet, men 

här fi nns också godis, popcorn och foodtrucks. Här träffar du 

också representanter från kulturskolan, fritidsgårdarna och 

biblioteken. 

PROGRAM HÄLSOHYLLAN

12.15–12.45 Vuxenyoga för alla med M yogastudio 

13.00–13.30 Barndans med Dance Factory

13.30–14.00 Discodans med Dance Factory

14.15–14.45 Breaking/streetdance för tonåringar/barn 

  med Step in dansstudio 

15.00–15.30 Streetdance med Tyresö dance academy

15.45–16.15 Familjefys med Friskis & Svettis


