det händer 2022

vänersborg juni					
To

2 Allsång i Plantaget Allsångsledare Håkan Thunberg är tillbaka med Stefan Wenerklang. Tillsammans bjuder de på kända “allsångsdängor” med
en och annan överraskning. Ikväll som uppstart
av Aqua Blå så spelar de dagen till ära på temat
Vatten. Plantaget med start kl 18
To 2 Vänersborgsgalan En gala för alla kreativa
människor som förgyller vår stad med spännande
evenemang, arbetar outtröttligt för våra föreningar,
utvecklar vårt näringsliv och sätter kommunen
		 på kartan. Läs mer och köp biljetter på
		www.forumvanersborg.se
To 2 Jannez Dans i Dalaborgsparken kl 19
Fr 3 - Må 6 Aqua Blå festivalen 2022 Vänersborgs
största festival med musik och aktiviteter för hela
familjen är tillbaka. Det bjuds på underhållning
från inte mindre än sju scener, aktiviteter så som
prova-på, träffa utställare, festivalmarknad,
		 Axels Nöjesfält, foodtrucks och mycket mer.
		 Se hela programmet på www.aquabla.nu
Fr 3 Cykelns dag med invigning av Vänerleden
Cykeltipspromenad för hela familjen längs Kulturaxeln, Holmängen och Skräcklan. Invigning av
den nya nationella cykelleden Vänerleden som går
runt hela Vänern. Flera aktörer är på plats. Plats:
Skräcklan, utanför Skräcklestugan. Pågår kl 16-19
Lö 4 Kockduell under Aqua Blå Under Aqua Blå
avgörs den stora kockduellen mellan två av
Sveriges främsta kockar på Sanden med Leif Mannerström i domarbåset kl 13. Dessutom lanseras
den lokala kokboken “Smaka på Trollhättan
Vänersborg” och du kan få din kokbok signerad av
din favoritkock kl 14. Läs mer på www.visittv.se
Lö 4 Fotboll Vänersborgs FK - Grebbestads IF
		 Vänersvallen Nord konstgräs kl 16
Sö 5 Njut av försommaren vid Grinnsjötorp Fira Den
Biologiska Mångfaldens Dag en gång till och följ
med på guidning bland ängväxterna. Grillelden
brinner och kaffe finns. Pågår mellan kl 11-14
Må 6 NATIONALDAGSFIRANDEN
		
Frändefors Samling i Frändevi kl 13
		
Brålanda Samling i Centrumparken kl 15
		 Västra Tunhem Samling vid Kyrkstugan kl 15
		
Vänersborg Start vid Plantaget kl 15.20. Stadsmusikkåren spelar. Därefter avmarsch mot Sanden
kl 15.40 där programmet startar kl 16. Det blir
musik, sång, nationaldagstal och prisutdelningar.
To 9 Konstvandring i skulpturparken på Restad
gård Följ med på en guidad visning av den
imponerande skulpturparken. Start kl 17.
		 Mer information på www.visittv.se
To 9 Allsång i Plantaget Allsångsledare Håkan Thunberg är tillbaka med Stefan Wenerklang. Tillsammans bjuder de på kända “allsångsdängor” med
en och annan överraskning. Plantaget kl 18
Fr 10 School’s Out Avslutningsfest för dig som går på
högstadiet eller gymnasiet. Aktiviteter, dansgolv
och lokala artister kl 18-01 på Sanden.
		 Info www.ungivbg.se
Lö 11 - Sö 12 Internationell hundutställning på vackra
Restad gård. I anslutning till utställningsplatsen
finns platser för husbilar och husvagnar. Flera
försäljare finns också på plats. Info www.skk.se
Lö 11 Temadag i Brålanda - Politiker Inför valet.
		 Pågår mellan kl 10-13. Information presenteras
		 på Brålanda Företagarförenings Facebooksida
Lö 11 Fotboll Vänersborgs IF - Lunds BK
		 Vänersvallen Nord konstgräs kl 16
Ti 14 Musik på Skräcklan med kören Rosamunda kl 18
On 15 Kulturresa längs Edsmärra - Farorna och
järnets väg Följ med på en historierik bussresa
som tar dig till Åkerström och Hjärtum. Egen fika
medtages. Avresa kl 17.30 från Solliden i Vänersborg. Arr. Vassända Naglums Hembygdsförening.
Anmälan 14 dagar innan till 072-225 51 73.
		 Läs mer på www.visittv.se

To 16 Allsång i Plantaget Allsångsledare Håkan Thunberg är tillbaka med Stefan Wenerklang. Tillsammans bjuder de på kända “allsångsdängor” med
en och annan överraskning. Plantaget kl 18
Lö 18 Granan Backyard Ultra Den 6706 meter
		 långa banan går på natursköna Kroppefjäll runt
		 SK Granans anläggning. Sista anmälan 13 juni. Läs
mer och anmälan på www.grananbackyardultra.se
Lö 18 Fotboll Vänersborgs FK - Angered BK
		 Vänersvallen Nord konstgräs kl 16
Lö 18 Konsert under bar himmel med Two Year
		 Vacation. Sanden kl 18
Sö 19 De Vilda Blommornas Dag Vandra i området
kring Brinkebergskulle och leta växter. Samling vid
slussparkeringen kl 10. Kom ihåg att ta med fika.
Sö 19 Studiebesök hos Engsro vid Evenstorps gård
Besök David Geets småskaliga jordbruk och lär dig
mer om böndernas samspel med den omgivande
ekologin. Samling vid Huvudnäsaulan för
samåkning. Avfärd kl 10. Föranmälan senast
		 15 juni till 070-223 25 46.
Ti 21 Musik på Skräcklan med Vänersborgs
		 Stadsmusikkår kl 18
On 22 Fotboll Vänersborgs IF - Tvååkers IF
		 Vänersvallen Nord konstgräs kl 19.30
To 23 Konsthallens kultursommarjobbare skapar med
barnen. Plantagets lekplats kl 13-15
Fr 24 MIDSOMMARFIRANDEN
		
Ursand Resort & Camping Midsommarfirande
för hela familjen med start kl 12 med ansiktsmålning, MajaNillas barnshow kl 13, midsommarstången kläs kl 14.15 med sång och dans runt stången
med Det Stora Sångkalaset kl 15
		
Karlsrogården, Öxnered Firande med start kl 14
med servering, lekar runt gården, tipspromenad,
lotterier. Kl 14 blir det musik av Equmeniakyrkans
Musikkår. Sommartimma med Musik och sång kl
15 och traditionella lekar och dans kring midsommarstången kl 16. Avslutas med en kort andakt
		
Västra Tunhems Hembygdsgård Firande vid
Hembygdsgården med kaffeservering, glass och
lotterier från kl 14. Kl 15 kläs midsommarstången
följt av dans och lekar.
		
Vänersnäs Bygdegård Midsommarfirande mellan
kl 15-16.30 med dans runt stången samt lekar
för stora och små. Hembakat fika, godis och glass
finns till försäljning. Lotterier med fina priser.
		
Sivikens Bygdegård Midsommarfirande från
		 kl 13. Mer information kommer på www.visittv.se
Må 27 MajaNillas show Plantagets lekplats kl 11
Må 27 MajaNillas show Roddarens lekplats kl 13.30
Ti 28 Musik på Skräcklan med Uffe med Vänner kl 18
On 29 - Sö 21 aug Sommar på Vänersborgs museum
Upptäck museets olika utställningar och se om
du kan hitta de gömda föremålen. Priser lottas ut
till alla deltagare i slutet av sommaren. Lek- och
lärmiljön Torpet är öppet och det finns möjlighet
att prova på gammaldags leksaker utanför museet.
Öppet ons-sön kl 12-16
On 29 Konsthallens kultursommarjobbare skapar med
barnen. Plantagets lekplats kl 13-15
To 30 Holidays Dans i Dalaborgsparken kl 19

aktiviteter/besöksmål
SOMMARLOV I VÄNERSBORG
		 Äntligen är sommarlovet här och det är fyllt
		 med roliga aktiviteter och evenemang för alla
lovlediga. Se vad som är på gång i Vänersborg
under lovet på www.ungivbg.se/aktivsommar
SOMMARSCEN VÄNERSBORG
		 Under sommaren arrangeras kulturevenemang
runt om i Vänersborgs kommun. Lyssna till Sommarorkestern, se teater, shower, dansare och
mer. Program www.vanersborg.se/sommarscen

BILBINGO PÅ SANDEN
VHC arrangerar åter igen den populära bilbingon
på Sanden varje onsdag mellan 1 juni-10 aug
kl 18.30. Kom i tid så du hinner köpa bingobricka och hitta din plats.
BÄVERSAFARI MED KANOT
Följ med Kungajaktmuseet Älgens Berg ut
på sjön Eldmörjan och leta bäver med kanot.
Museet erbjuder fasta turer under sommaren
mellan 30 juni - 25 augusti på torsdagar kl 18
Läs mer och boka på www.algensberg.com
CYKELORIENTERING VÄNERSBORG-TROLLHÄTTAN
Köp cykelorienteringspaketet och cykla ut
		 och upptäck nya platser och cykelvägar. Fina
priser lottas ut. Finns att köpa hos exempelvis
Vänersborgs turistbyrå.
		 Cykelfrämjandet Vänersborg-Trollhättan
FRILUFTSFRÄMJANDET VÄNERSBORG
		
Onsdagspaddling Paddla kajak i Vänern på onsdagskvällar. Utgår från Sanden. Info och anmälan
på Friluftsfrämjandet Vänersborgs hemsida.
HÅRDTON BANGOLF
		
Utomhusanläggningen i Vargön har öppet.
		 1 maj-12 juni vardagar kl 16-19 och lör-sön
		 kl 12-19. Sedan 13 juni-21 aug alla dagar
		 kl 12-20. Därefter vardagar kl 16-19 och
		 lör-sön kl 12-19 Info:
		https://idrottonline.se/HardtonIK-Bangolf/
NATURVANDRINGAR PÅ HUNNEBERG
		
Laggemossen Guidad vandring till en av Hunnebergs största mossar. Start från Kungajaktmuseet
Älgens Berg. Måndagar mellan 27 juni - 22 aug
kl 10-12. Info och bokning på www.visittv.se
		Öjemossen Guidad vandring till Öjemossarna i
mitten av Hunneberg. Här är känslan av vildmark
och ödslighet påtaglig. Start från Kungajaktmuseet Älgens berg, därefter med egna bilar till
utgångspunkten. Måndagar mellan 27 juni - 22
aug kl 14-17. Info och bokning på www.visittv.se
VÄNERSBORGS FOTBOLLSKLUBB
Bakluckeloppis på lördagar Edsgatan
mellan Kungsgatan och Drottninggatan,
intill Plantaget. Incheckning kl 7.30-9.
Pågår till kl 14. Info på tel 0521-611 12
DALSLANDS ALPACKA
Dagliga alpackapromenader under sommaren,
begränsat antal platser så förbokning krävs till
tel 072-553 56 00. www.dalslandsalpacka.se
EVENSTORP GÅRD
		 Öppet under helger i juni kl 11-15. Stängt midsommar. Öppet dagligen v.26-34 kl 11-17
VÄNERSBORGS MUSEUM Vallgatan 17, Ö:a Plantaget
Öppet ons-sön kl 12-16 under juni-augusti
Tel 0521-600 62 www.vanersborgsmuseum.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
IDROTTSMUSEET Idrottshuset. Upptäck Vänersborgs
rika idrottshistoria. Se lokala prissamlingar från
storlöparen Arne Andersson, rallykartläsaren
Arne Hertz och olympiska legendaren Tor
Wibom. Öppet 7 och 14 juni kl 9-12

utställningar
VÄNERSBORGS KONSTHALL
Kreativitet Sommarsalong i Vänersborgs Konsthall med temat kreativitet. Sommarsalongen är
öppen för alla att delta i. Lämna in ett konstverk
som anspelar på temat kreativitet, material, färg
och form är helt upp till dig. Inlämning sker på
konsthallen den 16 juni kl 12-18 och
18 juni kl 11-15. Vernissage 29 juni kl 17.
Öppet tis-tor kl 12-18 och lör kl 11-15.
Tel 0521-721740 www.vanersborg.se/konsthall
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Med reservation för eventuella ändringar

Visit Trollhättan Vänersborg i samarbete med ttela
Evenemangstips till 0521-135 09 info@visittv.se

