Fira Sveriges
nationaldag!
Linnéparken, Växjö - 6 juni kl 14

Program:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Under blågul fana - Kronobergarnas musikkår
Konferencier John Martin Bengtsson hälsar välkommen!
För kärlekens skull - Kronobergarnas musikkår och John Martin Bengtsson
Borgmästare Bo Frank delar ut årets mångfaldspris.
En sån ära – Hampus Schreiber, Highlights productions, ur musikalen Rent
Jag skyddar dig – Hani Arrabi, Highlights productions, ur musikalen Rent
Samordnare Therese Johansson om årets upplaga av Scensommar
Borgmästare Bo Frank och kultur- och fritidsnämndens ordförande 
Eva Johansson delar ut Växjö kommuns kulturpris och kulturstipendier
Bridge over troubled water – John Martin Bengtsson
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Eva Johansson delar ut stipendier
till ideellt arbetande föreningsledare.
Johnny Cash och Nina P, Som en ö, Dans på Sunnanö – Pernilla Andersson
Sverige, Sveriges flagga (flamma stolt), Maj på Malö – Växjö Manskör
Högtidstal av Nadra Ali Awil, Hamza Masovic och Sara Lennqvist,
Centrumskolan
Sveriges nationalsång – Kronobergarnas Musikkår och Växjö Manskör
Kronobergarnas marsch – Kronobergarnas Musikkår

Pernilla Andersson på scen.

Aktiviteter
• Prova på akrobatik med Jong.
• Få ditt ansikte målat och hoppa med Hoppborgskul.
• Testa att rita och måla med den hand du inte brukar använda,
med Åskar Lilja
• Café REKommenderas säljer kaffe, te och fikabröd.
• Trudeluttglass säljer glass

Nationalsången
Svensk folkmelodi. Text Richard Dybeck

Du gamla, Du fria, Du fjällhöga Nord
Du tysta, Du glädjerika sköna!
Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord,
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna,
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna
Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat Ditt namn flög över jorden.
Jag vet att Du är och Du blir vad du var.
Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden
Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden!

Teater, musik, dans, nycirkus och mycket mer,
med fri entré, under bar himmel, hela sommaren.
www.vaxjo.se/scensommar
www.facebook.com/scensommar
instagram: scensommar

