09.00–14.00 KFUM Basket-Familjen Ludvika

STADSKÄRNAN

Titta på eller delta i snabb och rolig basket-turnering för
spelande aktiva ungdomar. Info och frågor maila till:
ludvikabasket@hotmail.com

10.00–20.00 Konstutställning

10.00–16.00 Massage-tältet

Se info under fredagen.

REBECCA HEDBERG ART OCH FOODCOMA ARTS
I BLÅKLOCKANS GAMLA LOKAL, STORGATAN 28

MED TAKTILPUNKTEN & MHELHETSHÄLSA
Susanne och Malin hälsar er välkomna att boka in och testa
Energi-massage (Japansk massage, med Malin) och eller Tui
Na (Kinesisk Massage med Susanne). Båda behandlingarna
sker med kläderna på och bokningslistor kommer att finnas
på plats.

11.00 Ludvika Segelsällskaps KM
Ludvika Segelsällskaps klubbmästerskap för kölbåtar seglas
på en bana utanför Ludvika hamn. Det blir 3-4 starter och
varje race är tre varv. Banan syns bäst från stora piren.

11.00–19.00 Gratis spel på Bangolfen

FREDAG 10 SEPTEMBER

STADSKÄRNAN

VÄSMANSTRAND

10.00–20.00 Konstutställning

15.00–19.00 Gratis spel på Bangolfen
Passa på om ni inte provat än, ny fin bana med SM-status.
Glass, kaffe och enkel fika finns självklart.

17.00–21.00 KFUM Basket-Familjen Ludvika
Titta på eller delta i snabb och rolig basket-turnering för
spelande aktiva ungdomar.
Info och frågor maila till ludvikabasket@hotmail.com

17.00–19.00 Epa-häng
Är du nyfiken på Epa-kulturen, kom och träffa ungdomarna
och kolla in bilarna. Passa på att rösta på snyggaste Epan.
Äger du en Epa? Var med och ha en chans att vinna bensinpengar, tvätt-hinkar mm. Polisen, Kyrkan Ludvika & Kyrkan
Gränges-Säfsnäs, Individ & Familjeomsorgen, Stay Safenattvandrarna och kommunens fältarbetare finns på plats
för frågor, snack & lite fika.

17.00–20.00 Fritidsgårdarna
Vi flyttar till Väsmanstrand denna kväll. Härligt häng med
diverse aktiviteter som rodeotjur, sumobrottning, airhockey
med mera.

17.00–19.00 Free Wheelers och Big Smatters
MOPED-CRUISING OCH UPPSTÄLLNING AV MOPEDER
Lyssna, lukta och titta på mopeder i alla åldrar och skick.

17.00–19.00 Ludvikas Starkaste 2021
Med olika och spännande deltävlingar så kommer Ludvikas
Starkaste att utses av Gymmet Ludvika. Anmälan på plats.

19.00–21.00 Crusing för motor-intresserade

REBECCA HEDBERG ART OCH FOODCOMA ARTS
I BLÅKLOCKANS GAMLA LOKAL, STORGATAN 28
Välkommen in i en lokal fylld till bredden med konstnärskap!
Här samsas Rebecca Hedbergs omtyckta Dagboksgubbar
med Foodcoma Arts unikt färgade plagg i avslappnad stil, garanterat coolast i stan!

HAMMARBACKEN - SÄDESMAGASINET
19.00 VBU:s filmpremiär utomhus

Esteter, samt SA-media elever presenterar sina senaste filmer.
Några av dem har redan åkt runt världen på ungdomsfilmfestivaler.

LÖRDAG 11 SEPTEMBER
VÄSMANSTRAND
08.00 Morgonyoga
Restaurang Ställets uteservering

Passa på om ni inte provat än, ny fin bana med SM-status.
Glass, kaffe och enkel fika finns självklart.

12.00–12.20 FMX-Show Freestylemotocross
MED FREDRIK ”FROG” BERGGREN, PROFFSÅKARE I FMX
FMX är en variant av motorcross där motorcyklister utför
hopp och trick, en av de mest populära extremsporterna i
världen. Kom och titta, känn pirret i magen och låt dig häpnas.

13.00 ScenSommarloppet på 4 km
LFFI anordnar ett löp-lopp på 4 km vid sjön Väsmans närhet,
vinn presentkort och andra fina priser. Info och anmälan på
www.mittlopp.se

14.00–18.00 KFUM Basket-Familjen Ludvika
Gör din lördag ännu roligare, ta chansen och anmäl ditt
företag, förening eller kompisgäng till en enkel & rolig
Basket-turnering. Anmälan och frågor till:
ludvikabasket@hotmail.com

16.00–16.20 FMX-Show Freestylemotocross
MED FREDRIK ”FROG” BERGGREN, PROFFSÅKARE I FMX
FMX är en variant av motorcross där motorcyklister utför
hopp och trick, en av de mest populära extremsporterna
i världen. Kom och titta, känn pirret i magen och låt dig
häpnas.

Tag med egen mattan och delta på funktionell, mjuk yoga
för att stärka och väcka kroppen. Drop in eller säkra din
plats på: taktilpunkten.bokadirekt.se

17.00 Ludvika Segelsällskap

9.00–10.00 Kulturfrukost Roths äng

TRÄDGÅRDEN GAMLA TINGSHUSET

Tag med egen frukost och något att sitta på. Starta dagen med
historiska berättelsen om familjen Roth. En familj som lagt
grunden till det som är i dag är Ludvika stad. Hitachi ABBs
ambassadör Håkan Flink berättar, till visor framförda av
sångerskan Ellinor Brolin. Ingen föranmälan krävs.

INSTÄLLT

Kom och bekanta dig med en segeljolle – prova på att segla!

11.00–16.00 Familjeskoj
i Barnens Trädgård 2-12 ÅR
Välkomna in i en trädgård full av bus och skoj.
• Hoppa hoppborg,
• Ta körkort i elbilar för barn
• Häst-pyssel med två små ponnys från Ridklubben LURK
• Besök av Glassbilen 12.30

12.00 Prästen med Troll-hatten
13.00 Käpphäst-tävling

Se hela programmet på unikaludvika.se

10:00–11:30 Zumba
MED ROXANNA OCH ANDRA PASS FRÅN GYMMET
Svettas och låt dig fyllas med energi på pass med bla Zumba.

12.00 Hörkens Bygdedansare
Danser från Dalarna ligger oss varmast om hjärtat men vi
dansar även från övriga landet och utlandet. Tillsammans
med spelmän från trakten förvaltar vi den traditionella
svenska musiken och dansen.

12.30 Tango Corrientes
I Tango Corrientes dansar vi Argentinsk Tango, en pardans
som bygger på en varm intensiv kontakt mellan förare och
följare. Musiken och dansen har spridit sig över hela världen
och vi ser till att den lever i Ludvika.

13.00 Dans & Folkton
På scenen en lättare minidanstävling, dräktvisning samt
en dans som är gjord i Ludvika och som spridits runt om
i världen.

14.00 Musikkåren
Blåsorkestern med den breda repertoaren. Lyssna och njut.

MED TAKTILPUNKTEN SUSANNE BJÖRCK

BERÄTTELSEN OM CARL ROTH OCH LJUV MUSIK AV ELLINOR BROLIN

STORA SCENEN - GARVARNS TORG

Anmälan till josefine.ramstrom@outlook.com

15.00 Fredagskören
Ringrostiga och otränade är vi, men otroligt glada,
så vi lovar att bjuda på en svängig show.

17.00 Zillah & Totte
Låt dig skrattas och roas av buktalarparet Cecilia ”Zillah”
och schimpansdockan Totte.

Lokala band
18.00–18.30 Emma Norberg
18.45–19.15 Ceci Noir
19.30–20.00 Smalltown
20.15–20.45 Moondigger
21.00–21.45 Hasse flower
Med reservation för ändringar

