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Program Ungdomsfesten 7 september 
 

Pressackreditering: Från kl 16.00 finns möjlighet för journalister att registrera sig för 
ackreditering i info-tältet. 

 

16.00-08.00 (Obs Avgift!)  
• Lan 16.00 ( 7/9) – 08.00 (8/9). Kostnad 150 kr.  

Endast förköp på Kulturmagasinet från och med 24 jun. 
Rabatt!! Är du medlem på någon fritidsgård så kan du lösa din biljett för 100 kr där du är 
medlem. Du som löser biljett till Lan kan naturligtvis delta i de övriga aktiviteterna på 
Sporthallen & Himlabadet, gratis! 
 
16.00-19.00 (Fri entré) 
• UTLÄMNING AV ENTRÉBAND för Äventyrsbad & Relaxen. 
 
• Geocaching: Start 16.00. Geocaching är en sysselsättning som passar för alla som 
äger en bärbar GPS-enhet/Smartphone. Man kan också kalla sporten för en modern 
version av gömma nyckel eller skattjakt. FINA PRISER UTLOVAS!! 
 
OBS! Innan du kommer till Ungdomsfesten och planerar att delta i Geocach-tävlingen, 
ladda ned apparna här: 
I-phone: https://itunes.apple.com/se/app/geocaching-intro/id329541503?mt=8 
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=cgeo.geocaching&hl=sv 
 
• Prova på med föreningar & Workshop: Start 16.00 Dagen börjar med ”prova på” i form 
av Greenscreen, Demokratihörna med tipsslinga och föreningar som kör uppvisningar. 
 
Föreningar: 
Drakstadens skateboard, Dragons, SAIK (brottning), SAK (Gymnastik) Capoeira 
Guanabara (Kampsport), Altira (Dans), Judo Sundsvall, Aikido Sundsvall (Aikido),  
Gif Sundsvall, Sundsvalls boxningsklubb. 
 



 

 

 

 

19.00-01.00 (Fri entré) 
• Invigning av Ungdomsfesten 19.00 
• Gratis Äventyrsbad & Relax från 19.00-01.00 (Tidsbegränsad badtid/person) 
• Gratis utomhusbad 
• Tricksters i relaxen: Öppnar 20.30  
• Livemusik: Starttid & bandinfo, se nedan. 
 
DISCO I ÄVENTYRSBADET 
Kvällen gästats av DJ Carl Bergh med start 19.00 
http://www.soundtrack.se/carlbergh.php 
 
LIVEMUSIK UTESCENEN 
HADEIUM (Start 19.30) 
Hadeiums sound är en blandning av alternativ metal med inslag ifrån melodisk Opera 
och körstämmor. 
www.facebook.com/Hadeium 
 
GREAT UNTIL YOU (Start 20.40) 
Great Until You är ett skatepunkband med rötterna i trakterna runt Sundsvall. Under 
hösten 2010 kickades bandet igång och har sedan dess varit i ständig utveckling. 
https://www.facebook.com/Greatuntilyou 
 
FOUR WHEELS (Start 21.50) 
Fem grabbar från Sundsvall som lirar covers och skriver även egna låtar. 
www.facebook.com/fourwheelsmusic 
 
BLITZKRIEG BLUES (Start 23.00) 
Blitzkrieg Blues är ett band som inte är rädda för att trycka gasen i botten med långa 
låtar och kraftfulla riff med influenser som bl.a. Led Zeppelin, Kiss, Nirvana och Black 
Sabbath så kan det ju inte bli annat än bra. 
http://www.facebook.com/BlitzkriegBlues 
http://soundcloud.com/blitzkrieg-blues/blitzkrieg-blues-ye-olde 
 
VARGAVINTER (Start 00.10) 
Vargavinter är relativt nystartade och spelar, enligt uppgift, folkrock. Medlemmarna har 
varit (och är fortfarande) aktiva i flertalet andra projekt och band, så det är inga nybörjare 
vi snackar om här. 
https://www.facebook.com/Vargavinterband 


