GRATIS RUNDSTYKKE

TORVEHANDEL

Kl. 9.30 i- Helligkorsgade v/Føtex
med en kop Cafe Noir kaffe og Rynkeby juice til
børnene – til de første 500

Kl. 8-15 i Torvegade
Kom og gør en frisk god handel ved byens kendte
torvehandlere

MØD

CITYLINE OG BYMIDTEKAJ
Rundt i gaderne
Kom og få en krammer af de velkendte og søde
maskotter i løbet af dagen

PRINSESSE AF TIDEN
Kl. 10-17 Koldinghus
Besøg byens gamle kongeslot og se bl.a.
Udstillingen ”Prinsesse af tiden” - Entré

BESØG LANDBRUGET
& SE GRISEVÆDDELØB

PRØV CROSSFIT

Kl. 10-17 i Søndergade
Kæl for geder, grise og får og tag en ”tur” i den store
traktor eller mal dit eget mel. Vi gentager det populære
Grisevæddeløb i løbet dagen.

KL. 17-20 Akseltorv
Funktionel fitness træning , der giver hurtige resultater
Kom og oplev Crossfit Pitstop eventet

MÆRK HAVET
Kl. 10-17 på Akseltorv
Oceanadventures dykkercenter. En anderledes
oplevelse af alt godt fra havet, rør ved mange af havets
fisk og er dykker interesseret så er det på Akseltorv du
kan få en professionel snak

KÆMPE PANDABJØRN
Kl. 10-12 find den rundt i gaderne
Hvem vil ikke gerne krammes af en sød kæmpe panda

MØD KASPER ASGREEN
Kl. 15-16 Søndergade v/ Føtex
Kl. 10 - 17 kan du hør om Kolding Bicycle Club, som
sammen medVelo Pro opstiller 2 hometrainere, hvor
der vil være mulighed for at køre en kort distance på
tid, og så vil cykelrytteren Kasper Asgreen, fra hold
Qiuck Step, komme fra kl. 15 til 16

AFTEN KONCERT

BLIV MALET SOM EN PANDA

KL. 20-22 Akseltorv

Kl. 10-12 v. Søndertorv
Farverig ansigtsmaling der sætter kulør på festen
Vælg mellem flotte motiver- det er kun fantasien der
sætter grænser

In Lonely Majesty

SÆBEBOBLE ARTIST
Kl. 11-14 find ham rundt i gaderne
For første gang i Danmark
Publikum forbløffes af Sofus ‘sæbeboble magi

fra Skanderborg har lige udgivet debut EP i starten af
2019 og spiller i den forbindelse en række release
koncerter landet over.
Bandet indtager scenen med deres velkendte energiske
folk numre, og giver samtidig plads til de helt intime
numre, som trænger helt ind under huden.

Fredag kan du bl.a. også opleve:

VETERANBILER
SYDJYSK VETERANKLUB
Kl. 10 Nicolaiplads syd for kirken
Veteran klub lufter de seje biler – kom og kig og få en
snak med entusiasterne

SALTKUNST
Kl. 16-21 Akseltorv
Kender du Saltkunst ? - ellers kom og få en fantastisk
oplevelse på hvad Amir kan trylle

REPAIR & REMAKE FESTIVAL
Kl. 10-15 Nicolai gården
fuld fokus på bæredygtighed og genbrug
– Oplev skattejagt, plastikpirater, slip dine
kreative evner løs

Fantastiske Majmarkeds stemning og super majtilbud i byens
butikker, Sct. Georgsgilderne, Hamsto, Falck Alarm, Politiske
partier, Soroptimisterne, Natteravnene, EWII, Børns
voksenvenner Scleroseforeningen, Kolding garden, og mange
flere spændende boder, alle byens spisesteder er klar til at
servere lækkerier hele dagen og aftenen med

