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5 maj kl 15-22

Araby Park Arena, Panncentralen, Tallgården

En folkfest för alla
Mat från hela världen

Magikern Douglas

Allt från falafel och Mammornas café
till småländskt från PM & Vänner.

Talangfinalist 2018 gör trix bland publiken kl 15-16. UppträdBOEF på scen kl 16.

Familjeaktiviteter

Fotbollstennis

Trekamp, gör din egen drake, bollstationer, drönare genom VR-glasögon,
karnevalståg, tipspromenad, livemusik, dans, konst, nattfotboll m. m

Växjömästerskap mellan ÖsterT*', Växjö
Lakers, Växjö DFF och Vipers. Prova att
spela själv!

Polis, ambulans CSBOECJM och SOS
finns också på plats.

Medborgarmingel
Här kan du möta polis och ansvariga
inom Växjö kommun.

Läs mer på www vaxjo.se
Facebook och Instagram:
arabyparkarena
Välkomna!

Araby folkfest

Varmt välkomna till Araby
stadsdel och Araby folkfest!
En folkfest för alla medborgare och åldrar med stort fokus på
familjer och möten mellan olika kulturer. Under dagen kan du
prova på allt från bollaktiviteter och drönarflyg via VR-glasögon
till somalisk dans och att skapa konst. Hela festen drar igång med
ett trummande karnevalståg med afrouruguanska rytmer som går
runt i området. Konferencier, lokalkändis och humoristiske MuraE
(”Murre”) drar igång folkfesten exakt kl.15!
Ett hett tips är att ni äter på plats. 12 mattält med mat och fika
”från världens alla hörn” och Småland. Alla rätter kostar 20-30 kr…
helt i småländsk anda.
Missa speciellt inte Talang-finalisten och magikern Douglas på
scen kl.16 och när han gör trix bland publiken innan dess. Kanske
blir just du ”lurad”!? Scenen kommer vara fylld med framträdanden
med allt från sång o musik av elever till sydamerikans folkmusik och
pop/countryblues ända fram till kl.22.
Kolla in den spännande kampen i fotbollstennis mellan ÖsterT*',
Växjö Lakers, Växjö DFF och Vipers från kl.17 Vilka vinner titeln som
Växjömästare?
Polis, ambulans, brandbil och SOS finns också på plats. Spännande att se all utrustning.
Ett riktigt stort tack till alla som är med och bidrar till Araby
folkfest; föreningar, restauranger, bostadsbolag, kommunens olika
verksamheter m.fl.
Vi ser fram emot att träffa Dig och Er
Vi garanterar att göra allt vi kan för att du/ni ska njuta av dagen!
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Malin Richardson
Araby park arena

Missa inte Douglas
Douglas Nordenbelt, magikern
och underhållaren som tog
svenska folket med storm efter
sin succé i TV-programmet Talang.
Bianca Ingrosso hyllade honom
och sa ”Det bäst jag har sett”, till
och med den mycket svårflörtade
Alexander Bard fick vika sig för
Douglas och beskrev hans magi
som ”Fräsch, ny och modern!”.
Missa inte Douglas!”

På Scen
16:00 – 16:30 Magiker
Douglas på scen (trollar i publiken från kl.15.00-16:00).

Bland arrangemangen:
Mattält från hela världen: Smaker från jordens alla hörn – allt från
Libanon, Iran, Irak och Chile till svensk husmanskost.
Medborgarmingel: Kom och påverka hur vårt Araby ska bli en
trivsam och trygg plats och stadsdel.
Blåljuspersonal: Säg hej till polis, brandmän och ambulanspersonal som finns på plats och visar upp sina fordon.
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1SPHSBNt Araby folkfest
Allmänna inslag
14.00 –15.00
15.00 –17.00
15.00 –18.00
15.00–22.00
15.00–18.00

Medborgarmingel i Araby Park Arena
Polis, brandbil, ambulans och SOS
finns på plats
Röda korset: Höra drake, första hjälpen
(förenklad) och ”Mentor till mentor”.
Panncentralen: Gika och enklare mat
Tallgården/Minibiblioteket: barnaktivitet
ochfik

Bollsport
15:00 – 17:00

Fotbollstennis: Qrova på

Från kl 15:00

Fotbollscup med Araby IF, 7-9 år
Fotbollscup med Araby IF, tjejer 9-12 år
(möjlighet att anmäla sig på plats)

17:00 – 18:00

Fotbollstennis: Växjömästerskap mellan
ÖsterT*'-Växjö Lakers-Vipers-Växjö DFF
Beachfotboll oDI fotbollstennis
Anmäl ert lag (4 deltagare på plats
Bollstationer med fotboll och innebandy
Qrickskytte, teknikbana, speedshooting
Nattfotboll med ÖsterT*', kom och spela
Se 500 fantastiska mål på film i Blackboxen
(Araby Park Arena)

18:00 – 20:00
17:00 – 20:00
20:00 – 22:00
17:00 – 21:30
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Uteliv
15:00 – 17:30

15:00 – 18:00
15:00 – 18:00
15:00 – 17:00
15:00 – 16:30
15:00 – 18:00
16:30 – 18:30
16:30 – 18:30
16:30 – 18:30
18:00 – 18:30

Tipspromenad med priser:
Startplats Tallgården –
Panncentralen - Araby Park Arena
Kom med din cykel och mecka
tillsammans, Macken Växjö
Plantera och odla med oss, Odla Kompis
Lekar och utemat för barn,
Friluftsfrämjandet plats: Parken
Löptur och tips med IFK Växjö,
medverkande Omar Nuur och Abdinor Aden
Karlslunds friluftsverksamhet, bl.a kajaker
Klättring, Knutsgård
Drönare, åk med via VR-glasögon
Problemlösningslekar
Yoga

Kultur
15:00 – 17:00
15:00 – 17:30
18:30
18:45

Konstlabb med lera, färg och papper
Skapa konstverk under dagen
Somalisk folkdans
ed!
Häng mpå!
Zumba
a

Prov

Mat
15:00 – 21:00
Mat från hela världen
t 7FHFUBSJTLHSZUBHKPSEQÌÚQQFOFME OÊSPEMBU
t #BLFMTFSGSÌO*SBL
t 4WFOTLIVTNBOTLPTU 1.7ÊOOFS
t 'BMBGFMPDIMJCBOFTJTLUCSÚE "MTIBNSFTUBVSBOH
t %PMNBSPDIGJLB w,WJOOPS&NFMMBOw
t 1JSPHFSPDIDIJMFOTLBCBLFMTFS
t 4BNCVTB TPNBMJTLNBU LÚUUGÊSTGZMMEBQJSPHFS
t -JCBOFTJTLNBU .BNNPSOBTDBGÏ
t .BUGSÌO*SBO 1FSTJFOPDI"GHIBOJTUBO GJLB 4FOTVT
t .BDLFO7ÊYKÚ
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På scen:
15:00 – 20:00
15:00 – 15:30
15:45
16:00 – 16:30
16:30 – 17.00
17:00 – 17:30
17:30 – 18:00
18:00 – 18:30
18:30 – 19:30
19:00 – 20:00
20:00 – 21:00
21:00 – 22:00
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Konferencier: Murad (Murre) Abubaker
Kulturskolan/Studio 17: Nusik o dans av elever
Invigningstal 0MJWFS3PTFOHSFO LPNNVOBMSÌE
Magiker Douglas på scen (trollar i publiken från kl.15-16)
La Peregrina Larnevalståg afrouruguanska rytmer
Musikgrupper av elever
Anna A och AmD: singer–songwriter
Matilda Stjärnqvist (från Imagine): singer–songwriter
La Peregrina Larnevalståg afrouruguanska rytmer
Raices: Tydamerikansk folkmusik
Daxman: Qop/country
DJ Ken

Här finns vi!
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Tack till...
Växjöbostäder
Victoria Park
ICA Dalbo
Diakonicentrum
ÖsterT*'
Växjö Lakers
Växjö DFF
Vipers
... för ert bidrag till Araby folkfest!
Tack också till alla föreningar, organisationer,
företag, kommunala verksamheter och ideella
krafter som medverkar under dagen!

