MIDSOMMARAFTON

24/6

M I D S O M M A R D A G E N 25/6*

Traditionellt midsommarfirande
13J5 Musikunderhållning från scenen
med Ingvar Anderssons kvartett.
14.00 Avmarsch från caféet med midsommarstången. Kom i god tid för
att undvika köbildning!
14J5 Resning av midsommarstången
14.30 Dans och lek kring midsommarstången

Spelmansstämma
Premiär för Pettson och Findus
14.00 Spelmansstämman börjar med
invigningstal och allspel.
14.30 Program från scenen.
16.45 Avslutning från scenen.
37.00 Folkmusikkonsert i Skansenkyrkan.

14.50 Dansuppvisning från scenen
med danspedagog Doriz Zsiga och
barngruppen Dansfötter.
15 JO Lekarna kring midsommarstången fortsätter.

VISNINGAR BÅDA DAGARNA

Stora huset
kl n.30,14.00 samt 16.00.
Herrskap och tjänstefolk kl 15.00.
ÖPPETTIDER

Museiområdet ILOO-I7.OO

*GÅ TVÅ BETALA FOR EN
MED DENNA ANNONS PÅ
MIDSOMMARDAGEN.
Julita gård samarbetar med
Katrineholms kommun.
Telefon 0150-48 75 00
Bokning 0150-48 75 55
wwwjiordiskamuseet.se/julita

Lantbruksområdet 13.00-17.00
Vuxen 80 kr
T.o.m. 18 år: 24/6 fritt, 25/6 20 kr
ENTRÉ

4

knuten på gång

Katrineholms-Kuriren 23 juni 2011

Spelmansstämman är en populär tradition vid Julita Gård och avslutar tre dagars midsommarfirande. Arrangörerna hoppas förstås på lika bra väder
som förra året då den här bilden togs. Bild: Tomas Nilsson

I Julita firas i dagarna tre
Jordgubbarna är snoppade, potatisen borstad och sillen inlagd.
Åter har det blivit dags
att fira midsommarhelg, med stång och
spelmansstämma.
Midsommarstången ska resas,
och helst ska den vara fylld av
sommarblommor. Sedan ska
vi sätta oss på huk och imitera
grodor som hoppar i ring.
För den som vill ha ett traditionellt midsommarfirande
finns det flera platser i Sörmland att besöka. Julita, Djulö
och Björkviks Folkets park
är några, liksom Viala, Marmorbyn eller Hjälmargården i
Vingåkers kommun.
Men
midsommarfirandet
behöver inte vara enbart på fredag. På Julita Gård går det att
fira i dagarna tre med resning
av midsommarstång i dag, torsdag, traditionsenligt firande
på fredag och på lördag kan
den musikintresserade njuta av
en dag i folkmusikens tecken.

Då är det dags för årets upplaga av spelmansstämman och
spelmän med fioler, munspel,
nyckelharpa och dragspel intar
gården.
Oavsett väder och vind ska
det bjudas på både allspel,
buskspel och spel från scen.
Barnen kan med fördel följa
med till gården. På lördag är
det nämligen premiär för Pettson och Findus och aktörerna
finns på plats i Pettsongården
mellan klockan 12 och 16.
Text LINN ERIKSSON
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(ord. 810kr/pers)

Sommarspecial gäller 15.6-31.8. 2 nätter ombord
och en heldag i fantastiska St. Petersburg. Köp till
helpensionspaket för 1143 kr/pers. Res onsdag,
hem på fredag. Boka senast 30.7, avresa senast 27.8.
Hotellpaket

! SPELMÄllSSTållllftli

Tider att passa på Julita
I Gård på lördag:
-j 4.00 - Spelmansstämman börjar med invigningstal och allspel.
I 14.30 -Program från
scenen enligt spellista.
t 16.45-Avslutning från
scenen.
17.00-Folkmusikkonsert
i Skansenkyrkan.

från
(ord. 4950kr)

Nyhet.
Visumfri
kryssning!

sb

ST. PETER^LINE
www.stpeterline.com > i i

Priset per pers gäller
18.6.-27.8. 3 nätter
ombord, en halv dag
i Tallinn, 3 dagar i
St. Petersburg. Boka
senast 30.7.
För mer information
och bokning:
0 1 0 1 9 9 2600

Läs mer: www.stpeterline.com

KRYSSNING: Prisexempel per person i delad B 4-bäddshytt. HOTELLPAKET: Prisexempel per
person i delad B 2-bäddshytt. Visumfrihetenförutsätterköp av en transferbussbiljett vid bokningstillfället, pris 185kr/person. Vid hotellpaketsbokning tillkommer en serviceavgift på pris
100 kr/bokninj. Begränsat antal platser. Huvudagent Nordic Ferry Center.

