
PROGRAM (SCENEN)

12.00-12.30 Elaz 
Daniel Hedqvist började med musik 
på allvar 2009. Nu håller han på och 
turnerar i Sverige samt jobbar med sin 
debutskiva. Med på scen är också en 
hemlig gäst.

12.40-13.10 
Kompani d´Heks 
Kompani d´Heks ger en föreställning 
för hela familjen. Två magiker och 
dansare experimenterar gränsöverskri-
dande mellan olika konstformer. De 
vill genom en aktivt deltagande publik 

inspirera till ett eget skapande.

13.20-13.50 Lågor
Under våren har Kultur & fritid samlat 
ihop texter från personer med 
koppling till Färgelanda kommun i 
projektet Lågor. Detta kommer 
resultera i en bok som ges ut i höst. 
Men redan idag kan du få ett smak-
prov: R. Ingemar Eriksson, Gunilla 
Mosén och Johanna Tholén läser upp 
sina bidrag.

14.00-14 .30 
Mother Jack
We are two. We are Mother Jack, 
Welcome into our imaginations. 
Mother Jack är det gifta paret Casey 
Moir från Australien och Johan Moir 
från Göteborg. Tillsammans skapar 
de unik musik genom att kombinera 
allt från kontrabas och trummor till 
kazoo, sång och klockspel. 

 

14.40-15.10
The Hac
The Hac är fyra unga killar från Hög-
säter som började spela tillsammans 
2009 i ett skolprojekt. De spelar fram-
förallt rock och repar på musikskolan 
och i en replokal i Färgelanda där de 
gör sina egna låtar som de kommer 
spela på Färgfest.

15.20-16.00 
Shortcut 28 
Jonny Wennerdal, Alle Wernborg och 
Mats Karlsson beväpnar sig med 
trummor, ståbas och gitarr och 
avslutar årets Färgfest med tuff rock n 
roll och rockabilly.
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Övrigt Program 

Studieförbundet Vuxenskolan, 
invigning Under 2011 har Vuxensko-
lan gradvis flyttat in i sina nya lokaler 
alldeles intill torget i Högsäter. Denna 
dag invigs de nya lokalerna under 
pompa och ståt. Studieförbundet 
Vuxenskolan bjuder på fika mellan 
12:00 – 13:00. Plats: Studieförbundet 
Vuxenskolan, Genavägen 29

Photoshop
Eva Werner är konstnär utbildad i 
både foto och grafisk formgivning. 
Genom att bearbeta sina bilder i 
Photoshop skapar hon en värld som 
är både märklig och fascinerande. 
Hur gör hon dessa bilder? På Färgfest 
tar hon med sig datorn och visar hur 
man kan skapa spännande bilder 
med hjälp av Photoshop.  
Plats Studieförbundet Vuxenskolan 

Dockteater 
Japanska dockmästaren ”Youmei” är i 
Sverige för att delta i en internationell 
teaterfestival i Malmö/Köpenhamn. 
På vägen hem till Japan stannar han 
till i Högsäter och låter de som vill 
göra sina egna dockor och kanske 
också sätta ihop sin egna lilla dock-
teatershow. Plats: torget

Prova DJ-ing
Jonas D Struck har varit DJ i över 15 
år. Själv spelar han allt från techno till 
punk på sina skivspelare. Han kom-
mer till Färgfest och visar hur man 
gör när man DJ-ar. Vill du lära dig 
grunderna eller ställa frågor om DJ-
ing så är detta ett ypperligt tillfälle. Ta 
gärna med dig några av dina favorit-
låtar på minst 2 separata CD-skivor, så 
visar Jonas hur du kan mixa ihop dem 
snyggt Plats: parkeringen bakom 
kiosken
 
Barnens konst
Under våren har eleverna i årskurs 
4,5 och 6 på Bruksskolan, Högsäters 
skola och Valboskolan varit med i ett 
statligt projekt och arbetat tillsam-
mans med professionella konstnärer 
inom foto, keramik och skrivande. 
Under Färgfest kommer en del av allt 
det som barnen skapat att ställas ut, 
bland annat ett fantastiskt konstverk 
där eleverna gjort varsitt keramikfö-
remål som sammanfogats till en stor 
staty. Plats: Studieförbundet Vuxen-
skolan

 
Dalslands Medeltidsförening
Dalslands medeltidsförening kommer 
att låta besökarna prova på att skjuta 
med pilbåge och fäktas med mjuka 
svärd.
Plats: Gräsmattan bakom kiosken

Grafiskt tryck
I Steve Nyberg är konstnär med 
inriktning grafik.  På Färgfest tar han 
med sig verktyg och material för en 
workshop där du själv får testa på att 
trycka linoleumsnitt. En tryckteknik 
som är enkel att trycka själv hemma, 
vilket du antagligen kommer vara 
peppad på att göra efter du fått lära
dig hur man gör. Plats: torget

Loppis
Under Färgfest arrangerar Dals Dans-
klubb loppis i Bygdegården. Passa på 
att fynda! Plats: Bygdegården

TV-spelstävling
Studieförbundet Vuxenskolan arrang-
erar TV-spelstävling i sina nya lokaler. 

Dragrace
Tricky Thörnäs Dragracing Team 
ställer ut sin Dubbelturbo Corvette 
framför Thörnäs ur Guld
Plats: Bakom scenen 

Team Diva
Ditt intresse - vårt ansvar. Vi vänder 
oss till alla hästintresserade unga som 
gamla. Kom gärna och prata med oss, 
vi bjuder på fika.
Plats: Torget

FÄRGFEST 2011 GÖRS I SAMARBETE MELLAN: Centerkvinnorna, Bruksskolan Ödeborg, Dagsholm Hotell & 
Konferens, Dals Dansklubb, Dals Spira, Dalslands ballongklubb, Dalslands Medeltidsförening, Dals MK, Frövik Vision
Färgelanda IF, Färgelanda kommun, Färgelanda Ridklubb, Högsäters GF, Högsäters PUB & Cafe, Högsäters skola 

Matz Andersson, Partylite,  Stigens IF, Studieförbundet Vuxenskolan, Textival, Valboskolan Färgelanda, Thörnäs Ur Guld 

Färgfest
2011

Graffiti
Graffitimålaren Erik Johansson kommer 
med kappsäcken full av sprayburkar till 
Färgfest och Ekoreturen har byggt en graf-
fitivägg. Kom och prova måla graffiti, vill du 
ha tips hjälper Erik gärna till Plats: parke-
ringen bakom kiosken

Dessutom Scrapbooking, pyssel med 
återvunnet material, fotbollskamp 
mellan de lokala lagen + mycket mer!

Lördag 18 juni 12.00-16.00

Högsäter


