Pressmeddelande

Gammaldags Julmarknad
Borås Museum 6 december 2015 kl 11-16

Nu är det återigen dags för Borås Museums julmarknad med upplevelser för alla sinnen. Vi
vill dela med oss av den vackra miljön som också får oss att minnas hur det var förr i tiden.
Här i Ramnaparken kan du handla julklappar, uppleva gamla jultraditioner eller bara njuta
av stämningen.
Håll ögonen öppna för fattigvårdsauktion, tjuvfiskare, fiskedamm musik i stugorna och
kreatursauktion.
Nytt för i år är Skojflottans sago och spontanteater som spelas upp i parken och
Redskapsboden. Ni får träffa vår gårdstomte med nissar där barnen kan lämna sin
önskelista inför julen. 4H-gården i Brämhult kommer att finnas på plats med några av sina
djur och det finns möjlighet för barnen att rida. Spelmanslag och Borås Hembygdsgille
bjuder på dans och musik. Vi dansar runt granen och kan sedan ta en paus i cafét med kaffe
och lussebulle.
Kulturskolan har julkonsert i Ramnakyrkan. Som besökare kan du rösta på ”Bästa bord”
och en jury röstar fram årets ”Bästa hantverk”. Smeden är på plats och visar sitt hantverk.
Det finns också möjlighet att julpyssla tillsammans med Kreativ Mötesplats. Som vanligt
dignar bodarna av godsaker, julpynt och lokalproducerad mat från Sjuhäradsbygden. Mot
slutet av dagen belönas våra vinnare vid en prisutdelning vid granen.
Vi som jobbar med julmarknaden hälsar varmt välkommen!
Fri entré
Programmet arrangeras i samarbete mellan Borås Museum, Borås Spelmanslag, Borås
Hembygdsgille och Slöjd i Väst. Övriga medverkande Kulturskola, Skojflottan, De Sju Häradernas
Hemslöjdsförening och Odenslunds 4H, Kreativ Mötesplats
För mer information kontakta:
Annika Wihl 033-358580, annika.wihl@boras.se
Pressbilder: www.boras.se/borasmuseum, klicka på Press i högerspalten eller länk:
http://www.boras.se/forvaltningar/kulturforvaltningen/kulturforvaltningen/borasmuseum/
borasmuseum/utstallningar.4.203b1d126bce03a2d800010030.html
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