det händer 2022

trollhättan juni
On 1 Månadsmarknad längs Kungsgatan kl 10-16
Fr 3 - Lö 4 Tattoo Meltdown 2022 En av Sveriges största
och populäraste tatueringsmässor slår åter igen
				
upp portarna. Folkets Hus Kulturhuset fylls med
tatuerare från hela världen och det bjuds på ett
stort utbud aktiviteter för hela familjen. Liveband,
piercing, burleskshower, modevisningar, tävlingar,
utställningar, kids corner, barnshower, trollkarlar
och mer. Öppet fre kl 14-24 och lör kl 12-22
		 Mer info och biljetter www.tattoo-meltdown.com
Må 6 NATIONALDAGSFIRANDEN
		
Åsaka Björke Hembygdsgård Åsaka-Björkekören medverkar. Johannes Olenius talar.
		 Sommarens temautställning “Smeder, smedjor
		 och smide” öppnas. Kaffe med hembakt dopp
serveras. Start kl 13
		
Spikön Uppträdande med Sonja Aldén och N3
Symfoniorkester, under ledning av Ulf Wadenbrandt på Spikön. Samling på Drottningtorget
		 kl 15 följt av fantåg till Spikön kl 15.45 där
		 programstart är kl 16. Slut ungefär 17.30
		 Se hela programmet på www.visittv.se
		
Sjuntorp Samling vid Sjuntorpsvallen kl 15. På
plats finns bland andra Sjuntorpsmusiken och Lilla
Edets Musikförening, Spelmanslaget Trollpacket
och Sjuntorps Folkdanslag. Talare Marie Stadesjö.
		 Vid regn hålles firandet i skolans matsal.
		
Fors Kyrka Nationaldagsandakt med Kören Harmonica med start kl 17
On 8 Konsert vid slussarna Missionskyrkan Symphonic
Band spelar musik för alla, vid Övre Slussen, från
fartyget M/S Elfkungen med start kl 18.30
Fr 10 - Lö 11 Pilgrimsvandring mellan Trollhättans
kyrka och Hjärtum kyrka Start från Trollhättans
kyrka kl 9 mot Göta älv via Älvrummets vackra
natur. Två dagars vandring med första dagens
vandring på 20 km och andra dagen på 8 km.
		 Mer information på www.visittv.se. Frågor och
anmälan till tel 0520-47 29 39
Fr 10 - Sö 12 Saab Car Museum Festival 2022 Upplev
nostalgi och spännande bilhistoria vid Saab Car
Museum. Mellan den 10-12 juni inbjuds alla att
komma till Innovatum District och fira att Saabbilen fyller 75 år. På fredagen blir det seminarier i
Saab Car Museum, lördagen är den stora publika
dagen där Innovatum District fylls med bilar samt
blir det kortege till centrum. Under söndagen hålls
aktiviteter på Kinnekulle Ring där även den traditionella Saabmarknaden kommer att hållas. Mer
information på www.saabcarmuseum.com
Fr 10 Grease - På Turné Från film till teaterscen, nu åker
succémusikalen Grease ut på turné. Grease är den
rockiga kärlekshistorien som får varje dansnerv att
spritta i kroppen. Koreografen Siân Playsted skapar
de magiska dansnumren till låtar så som Grease is
the word, Greased Lightning och You’re the One
That I Want. Biljetter: www.greasethemusical.se
Arena Älvhögsborg kl 19
Lö 11 Saab Car Museum Festival 2022 - Kortege
För 75 år sedan rullade den första Saaben ut från
produktion. Under lördagen av Saab Car Museum
Festival så flyttar festivalen in till centrum, närmare
bestämt torget då en kortege med 20-talet Saab
92:or kommer att svänga in och parkera på torget.
Kortegen sänds live på YouTube. Mer information
och tid för kortegen se www.saabcarmuseum.com
Sö 12 Återinvigning av Sommarhemmet Vårhaga
Gudstjänst därefter kyrkfika kl 11, tipspromenad, marknad och femkamp mellan kl 13-14.30
därefter konsert med Smoke Ring Sisters kl 14.30
To 16 Musikkväll i Skogshöjdens kyrka Start kl 19
Lö 18 - Sö 19 Pilgrimsvandra i grupp Följ med och
		 pilgrimsvandra mellan Trollhättan och Lilla Edet.
Start lördag kl 10 vid parkeringen vid Olidans
Kraftverk. Möjlighet till övernattning finns. Läs
		 mer och anmälan samt bokning av boende och
kvällsmåltid på www.visittv.se

Lö 18 - Sö 14 aug Sommarlov på Innovatum Science
Center Sommarlovet bjuder på experiment,
programmering, utomhusaktiviteter, aktiviteter i
NOHABs gamla smedja och mycket mer. Öppet
alla dagar mellan 18 juni - 14 aug kl 10-17 med
undantag Midsommarafton och Midsommardagen. Den 4 juli drar även gratisaktiviteterna på
Gården Åker i Fall- och Slussområdet igång.
		 Läs mer på www.innovatumsciencecenter.se
Lö 18 Sister Sin Grym musik hos Backstage Rockbar.
Boka biljetter på www.billetto.se. Start kl 21
On 22 Midsommarfirande vid Götalundens kyrka
Midsommarstången kläs följt av dans och fika.
Avslutas med andakt. Pågår kl 10.30 - 12
Fr 24 MIDSOMMARFIRANDEN
		
Storegårdsparken Traditionellt midsommarfirande med café, häst och vagn, fiskdamm,
musikunderhållning och Det Stora Sångkalaset.
Dessutom kommer Fritidsbanken och har
		 prova-på aktiviteter. Pågår mellan kl 12-15
		
Stenrösets camping Firandet startar kl 12 med
att dekorera stången, därefter när den är rest så
blir det ringdans.Emmie Lii står för sång och musik.
		
Lextorpskyrkan Dans kring midsommarstången,
fikaservering, fiskdamm för barn kl 14-16.30
		
Vårhaga Stången kläs och reses kl 16, därefter
ringlekar runt stången kl 16.30 och Sommarandakt
med sång av Magdalena och Ulrika kl 18.30
Ti 28 Promenadteater - Den magiska piratskatten
Följ med på ett piratäventyr med Teater Capra som
bjuder på en promenadteater. Passar bäst för ålder
6-11 år. Två föreställningar, Sylte bibliotek kl 11
och utanför Kronan bibliotek kl 14

aktiviteter/besöksmål
SOMMARLOV I TROLLHÄTTAN
		 Äntligen är sommarlovet här och det är fyllt
		 med roliga aktiviteter och evenemang för alla
lovlediga. Se vad som är på gång i Trollhättan
under lovet på www.trollhattan.se/sommarlov
VATTEN I FALLEN
		
Fallpåsläpp arrangeras onsdag-söndag under
perioden 15 juni - 14 augusti kl 15. Samt
dagarna 17, 20, 24 och 31 augusti kl 15.
ARENA ÄLVHÖGSBORGS UTEBAD
		
Utebadet öppnar den 28 maj och håller sedan
öppet till den 28 augusti. För aktuella öppettider
se www.arenaalvhogsborg.se/utebadet
BLÅGRÖNT LIV
		
Kajakdagar i Gravlången Kajakpaddling för
nybörjare i Gravlången den 4, 18 och 29 juni samt
8 juli. Start från parkeringen vid Ålstad Näs kl 11.
Info och bokning www.blagrontliv.se
		
Nationaldagspaddling i Trollhättans hjärta
Introkurs i kajak och historisk guidning vid Stallbackaöarna den 6 juni mellan kl 12-16.30. Mer
information och bokning på www.blagrontliv.se
		
Havskajak Ta gult paddelpass i Gravlången den
		 19 juni. För dig som vill lära dig grunderna i att
paddla kajak. Info och bokning www.blagrontliv.se
VETERANBILSTRÄFFAR I SLUSSOMRÅDET
		
Titta på veteranfordon och njut i vackra slussområdet. Slussträffarna hålls varje onsdag
		 mellan 1 juni - 31 augusti kl 18-21
SOMMARCAFÉ PÅ GRÄSVIKEN
		
Öppet 28 juni - 4 aug. Tis-ons kl 11-16 , andakt
kl 12 och 15. Tors kl 15-20, med ungdomshäng,
andakt kl 15 och 19.30. Gudstjänster söndagar
kl 15, ej 17 juli. Svenska Kyrkan Trollhättan
CYKELORIENTERING VÄNERSBORG-TROLLHÄTTAN
Köp cykelorienteringspaketet och cykla ut
		 och upptäck nya platser och cykelvägar. Fina
priser lottas ut. Finns att köpa hos exempelvis
		 Trollhättans turistbyrå.
		 Cykelfrämjandet Vänersborg-Trollhättan

BÅTTURER PÅ GÖTA ÄLV
		
Trollhätteturen Följ med på en avkopplande resa
längs Göta älv från slussområdet i Trollhättan till
Brinkebergskulle sluss och tillbaka. Dagliga turer
mellan 26 juni - 14 augusti. Start från Övre slussen
kl 12 och från Stadskajen ca 12.20
		
Lilla Edet turen Följ med M/S Elfkungen till
		 Lilla Edet och tillbaka med slussning i Trollhättans
slussar. Datum i juni: 5, 12 och 19 juni. Avgång kl
11 från Övre slussen. Tillbaka i Trollhättan ca kl 15.
		 Måste förboka plats till 070-634 20 45
		
Räkkryssningar 500g räkor tillsammans med
tillbehör serveras ombord på M/S Elfkungen.
		 Turer varje torsdag mellan 9 juni-25 aug. Start
		 från Övre slussen kl 18. Åter ca kl 21. Måste
		 förboka plats till 070-634 20 45
HITTAUT TROLLHÄTTAN
		
Hämta kartan och leta checkpoints runt om i
Trollhättan. Pågår mellan 6 maj - 16 oktober.
Extra checkpointsläpp i juni. Hämta kartor hos
exempelvis Trollhättans turistbyrå
TROLLHÄTTANS KYRKA
		
Öppet 25 april - 30 sep alla dagar kl 11-18
HÖLJEBACKA BRANDMUSEUM
		
Se spännande brandskyddshistoria och ta en
		 fika i det tidstypiska caféet. Öppet varje tisdag
mellan 31 maj - 6 sep kl 12-20. Entré.
		 Läs mer på www.holjebacka.se
VÅRHAGA
		 Öppet 17 juni - 14 augusti. Kiosken är öppen
		 kl 14-21, servering är öppen kl 17-21. På
		 fredagskvällar kl 19 erbjuds våfflor och underhållning. Läs mer på www.visittv.se
INNOVATUM SCIENCE CENTER Öppet tis kl 11-14
		 och ons-sön kl 11-16.
Öppettider i sommar 18 juni - 14 aug kl 10-17
Tel 0520-289 400.
www.innovatumsciencecenter.se
NOHAB SMEDJA Öppet dagligen för guidningar och
barnaktiviteter mellan 18 juni - 14 aug. Info och
öppettider på www.innovatumsciencecenter.se
SAAB CAR MUSEUM Öppet tisdag-söndag kl 11-16
Öppettider i sommar Museet har sommaröppet
20 juni - 14 augusti varje dag mellan kl 10-17
Tel 0520-28 94 40. www.saabcarmuseum.se
KUNGAJAKTMUSEET ÄLGENS BERG Bergagården,
		 Hunneberg. Öppet torsdag - söndag kl 10-16
Sommar hos Kungajaktmuseet Älgens Berg
20 juni - 28 augusti öppet dagligen kl 10-16
		 Tel 0521-27 00 40. www.algensberg.com
HOP N POP Trotsa tyngdlagen i sommar med flera
spännande aktiviteter i Trampolinparken och
Leklandet. Läs mer och boka tid på
		https://trollhattan.hopnpop.se

utställningar
KONSTHALLEN
Julia Selin & Matti Sumari Julia Selin arbetar
med måleri i stora format och för Matti Sumari
är skulptur den främsta uttrycksformen. I sommarens utställning presenterar de en sammanfogning av dessa två världar. Utställningen
pågår mellan 11 juni - 7 augusti.
Öppet tis-sön kl 11-16, extra öppet ons kl 11-19.
Tel 0520-49 64 53 trollhattan.se/konsthallen
GALLERI PUMPHUSET, FOLKETS PARK
Gränslöst Utställning av Yngve Gripple som visar
färgstarka bilder i gränslandet mellan föreställande
och abstrakt. Vernissage 13 juni kl 11-16. Pågår till
19 juni.Öppettider på www.facebook.se/grippleart
HANDKRAFT
Mikael Svensson ställer ut textil i Handkrafts
galleri mellan 21 maj - 9 juni
Reguljära öppettider tis-fre kl 11-18, lör kl 10-15
Tel 42 92 42 handkrafttrollhattan.blogspot.se

visittv.se

VisitTV

Se alla evenemang på hemsidan.
Scanna QR-koden

Med reservation för eventuella ändringar

Visit Trollhättan Vänersborg i samarbete med ttela
Evenemangstips till 0520-135 09 info@visittv.se

#visittv.se

