sommartips under juli-augusti

trollhättan vänersborg
Höjdpunkter Trollhättan
				
JULI
Fr 15 - Sö 17 Fallens Dagar Sveriges äldsta stadsfestival
som bjuder på fallpåsläpp, storslagna konserter,
uppträdanden, marknad, tävlingar och mycket
mer. Se programmet på www.fallensdagar.nu
Fr 15 Kraftprovet Ett lopp mellan Trollhättefallen och
slussområdet i Trollhättan som passar både glada
motionärer och elitlöpare. Det blir även andra
spännande tävlingar som Knatteprovet, Miniprovet
och Slussprovet. Läs mer på www.fallensdagar.nu
AUGUSTI
Sö 7 - Må 15 Nordic Song Festival Njut av den nordiska
sångskatten när Nordic Song Festival bjuder in till
konserter, opera, masterclass och föreläsningar.
Årets tema är Island. Se program och köp biljetter
på www.nordicsongfestival.com
On 17 Slussdagen Upptäck Trollhättans vackra slussområde. Under dagen bjuds det på barn- och
familjeunderhållning, musik, veteranbilsträff samt
marknad och aktiviteter. Pågår mellan kl 17-21
Lö 20 - Sö 28 Trollhättan Action Week En vecka fylld
med tävlingar i Trollhättan. Det blir en riktig folkfest
som erbjuder utmaningar för alla - spring, cykla,
åk rullskidor eller inlines. Läs mer och anmäl ditt
deltagande på www.alliansloppet.se
Lö 20 Trollhättan Pride Massa kärlek och regnbågar
		 i Trollhättan. En del av Trollhättan Action Week.
Program presenteras på www.trollhattanpride.se
Sö 21 Trollhättan City Trail Terränglopp på stigar och
trappor runt Trollhättans Fall- och slussområde.
En del av Trollhättan Action Week. Läs mer och
anmälan på www.alliansloppet.se
On 24 Vildsvinsafari Kulturresa till Koberg slott med
information om slottet och busstur runt ägorna för
att eventuellt upptäcka vildsvin och hjort. Start från
Trollhättans Resecentrum kl 18.30. Läs mer och
anmälan på www.visittv.se
Lö 27 Alliansloppet Världens största tävling i rullskidor
hålls i Trollhättan med tre distanser; 16, 32 och
		 48 km. Starten sker på Oscarsbron och målområdet är vid Hansenplatsen. En del av Trollhättan
Action Week. Läs mer om tävlingen och anmäl dig
på www.alliansloppet.se

Höjdpunkter Vänersborg
JULI
Lö 2 Skogsvargarna Trailrun Ett kraftprov på mysiga
stigar, i obanad terräng och med lite mosslöpning. Start och mål från Bergagården Hunneberg.
Anmälan senast 1 juli. Läs mer på www.visittv.se
Lö 2 Ursands hälsokick Hälsodag fylld med träningspass, föreläsningar och mycket mer på Ursand
Resort & Camping. Start kl 8. Program och
anmälan på www.visittv.se
To 7 - Lö 9 Subkultfestivalen Kulturfestival som riktar
in sig på subkulturella och normöverskridande
intressen, livsstilar och uttryck. Det bjuds på musik,
konst, dans, shower och mycket mer. Se programmet på www.subkultfestivalen.se
On 20 - Lö 23 Evolution Music Festival Fyra kvällar med
mat och musik på Karlsrogården utanför Vänersborg. Mindre ensembler ur orkestern tillsammans
med olika gäster står för musiken. Program och
biljetter på www.visittv.se
Fr 29 Diggiloo Sveriges största sommarturné besöker
Sanden i Vänersborg och bjuder på nya hits och
gamla klassiker, humor, glädje och kärlek. Läs mer
och boka biljetter på www.diggiloo.com

AUGUSTI
On 24 Vildsvinsafari Kulturresa till Koberg slott med
information om slottet och busstur runt ägorna för
att eventuellt upptäcka vildsvin och hjort. Start från
tågstationen i Vänersborg kl 18 samt Vassända
Naglums kyrka i Båberg kl 18.15. Läs mer och
anmälan på www.visittv.se
Lö 27 1800-talsdag på Vänersborgs museum Museet
och Museiparken är fyllda med aktiviteter som får
dig att förflyttas över 100 år tillbaka i tiden. Lekar,
sång, musik, marknad och mycket mer kl 10-16

Återkommande events
TROLLHÄTTAN
1 juni - 31 augusti Veteranbilsträffar i slussområdet
		
Kom till Trollhättans slussområde och se veteranfordon som samlas där varje onsdag mellan
		 kl 18-21 under juni-augusti.
9 juni - 25 augusti Räkkryssningar Avnjut räkor ombord
på M/S Elfkungen medan du reser längs Göta älv.
Torsdagar 9 juni - 25 augusti med start från Övre
slussen i slussområdet kl 18. Biljetter måste förbokas senast kl 15 dagen innan till 070-634 20 45.
11 juni - 7 augusti Julia Selin & Matti Sumari
		
Utställning i Konsthallen Trollhättan.
		 Öppettider www.trollhattan.se/konsthallen/
15 juni - 31 augusti Fallpåsläpp i Trollhättefallen
		
Se när 300 000 liter vatten per sekund forsar
		 igen i Trollhättefallen. Fallpåsläpp arrangeras
		 onsdag-söndag mellan 15 juni - 14 aug kl 15.
Sedan dagarna 17, 20, 24 och 31 aug kl 15.
18 juni - 14 augusti Sommarlov på Innovatum Science
Center Sommarlov med en härlig blandning av
experiment, programmering, aktiviteter i NOHABS
gamla smedja och mycket mer. Innovatum Science
Center har öppet mellan 18 juni - 14 augusti varje
dag kl 10-17. Info www.innovatumsciencecenter.se
26 juni - 14 augusti Trollhätteturen Båttur längs Göta
älv från Trollhättan till Brinkebergskulle sluss och
tillbaka. Dagliga turer med start från Övre slussen i
Trollhättans slussområde kl 12 och från Stadskajen
(bakom Scandic Swania) ca kl 12.20.
4 juli - 14 augusti Gården Åker Sommarlovsaktiviteter
för barn, unga och familjer alla dagar kl 10-16. På
onsdagar så är det också roliga temadagar mellan
kl 11-14. Info www.innovatumsciencecenter.se
6 juli & 3 augusti Månadsmarknad i Trollhättan Marknad i centrala Trollhättan längs Kungsgatan den
första onsdagen varje månad mellan kl 10-16
9 juli - 13 augusti Kvällskryssning - Sommarbuffé
		
På lördagar kan du följa med M/S Elfkungen på en
resa längs Göta älv. Ombord serveras “SOS”, sill,
ost & smör med olika kallskuret, potatis och vegetariska rätter m.m. Avgång kl 18 från Övre slussen i
slussområdet. Måste förbokas på 070-634 20 45.
20 juli - 10 augusti Allsång på torget Sjung allsång tillsammans på Drottningtorget på onsdagar mellan
20 juli-10 aug mellan kl 18-19.30
30 juli - 18 augusti Monica Berglin Måleriutställning i
Handkrafts galleri. Öppettider finns på Handkrafts
Facebook-sida.
13 augusti - 11 september Öppen Salong 2022
		
Utställning i Konsthallen Trollhättan.
		 Öppettider www.trollhattan.se/konsthallen/
20 augusti - 9 september Kjell Andersson Keramik		 utställning i Handkrafts galleri. Öppettider finns
		 på Handkrafts Facebook-sida.
21 samt 28 augusti Lilla Edet Turen Följ med M/S
Elfkungen som reser till Lilla Edet och tillbaka via
Trollhättans slussar. Start vid Övre slussen i sluss		 området kl 11 Tillbaka ca kl 15. Plats måste
		 förbokas på tel. 070-634 20 45

VÄNERSBORG
Året runt Bakluckeloppis i centrum längs med Eds		 gatan mellan Kungsgatan och Drottninggatan,
intill Plantaget. Lördagar kl 9-14
1 juni - 10 augusti Bilbingo på Sanden i Vänersborg.
Varje onsdag mellan 1 juni - 10 augusti kl 18.30.
Tänk på att komma i tid.
2 juni - 20 augusti Sommarscen Njut av fantastiska
kulturevenemang under sommaren i Vänersborg.
Det blir bland annat konserter under bar himmel,
familjeskoj i Plantaget och Lekplatsturné. Se vad
som är på gång www.vanersborg.se/sommarscen
20 juni - 28 augusti Sommar hos Kungajaktmuseet
Älgens Berg Kom upp till Hunneberg och besök
detta upplevelsecentrum med information om
bergen och dess natur. Öppet 20 juni - 28 augusti
mellan kl 10-16. Läs mer på www.algensberg.com
29 juni - 30 juli Sommarsalong Utställning hos Vänersborgs konsthall. Öppettider finns på
		www.vanersborg.se/konsthall
29 juni - 21 augusti Sommar på Vänersborgs museum
Leta föremål i museets montrar, besök lek- och
lärmiljön Torpet och prova på gammaldags leksaker
utanför museet under sommarlovet. Öppet
		 ons-sön kl 12-16 mellan 29 juni - 21 augusti.
		 Läs mer på www.vanersborgsmuseum.se
2 juli - 21 augusti Visningar av Vänersborgs museum
Gratis visningar av Vänersborgs museum med start
kl 13 på lördagar och söndagar mellan 2 juli till
		 21 augusti. Visningen tar cirka 30 minuter.
4 juli - 15 juli Visningar av Torpet Solliden Se torpet
Solliden utanför Vänersborg och njut av naturen
och lugnet. Måndag - fredag kl 15-17 mellan
		 4-15 juli. Möjlighet finns att köpa kaffe och fika.
6 augusti - 10 september There is a voice that doesn’t
use words. Listen Utställning hos Vänersborgs
konsthall. Öppettider www.vanersborg.se/konsthall
EKOPARK HALLE- OCH HUNNEBERG
27 juni - 22 augusti Vandring Laggemossen Guidade
vandringar på måndagar med start kl 10. Läs mer
och boka plats på www.visittv.se
27 juni - 22 augusti Vandring Öjemossen Guidade
vandringar på måndagar med start kl 14. Läs mer
och boka plats på www.visittv.se
30 juni - 25 augusti Bäversafari med kanot Upptäck
vackra sjön Eldmörjan tillsammans med naturguide
och leta efter bävrar. Fasta turer från Kungajak		 museet Älgens Berg torsdagar 30 juni - 25 augusti
kl 18. Förbokning krävs på www.visittv.se

Fler tips
SOMMARLOV I TROLLHÄTTAN & VÄNERSBORG
Det finns många roliga aktiviteter på gång under
sommarlovet i Trollhättan och Vänersborg. Låt oss
inspirera alla er lovlediga på www.visittv.se
VÄNERSEGLING MED WESTKUST
Skeppet Westkust passerar Trollhättan och Vänersborg på sin resa till Vänern mellan 21 juli 2 augusti. Det finns möjlighet att följa med på
turen. Läs mer om programmet på www.visittv.se
TROLLHÄTTANS TURISTBYRÅ
Välkommen till Trollhättans turistbyrå där vi vill
informera och inspirera dig till nya äventyr i Trollhättan. Mellan 27 juni - 20 augusti har vi öppet
vardagar kl 10-18 och lördagar kl 10-14
VÄNERSBORGS TURISTBYRÅ
Välkommen till Vänersborgs turistbyrå där vi vill
informera och inspirera dig till nya äventyr i Vänersborg. Mellan 27 juni - 20 augusti har vi öppet
vardagar kl 10-18 och lördagar kl 10-14
LÅT OSS INSPIRERA DIG
Det finns mycket mer att uppleva under sommaren
i Trollhättan och Vänersborg. Besök vår hemsida
www.visittv.se för att få tips på besöksmål, aktiviteter, evenemang, mat och dryck och mycket mer.

Se alla evenemang på hemsidan.
Scanna QR-koden

