
میدان Kungstorget، تاریخ 1 تا 4 سپتامرب

در بزرگرتین صحنه این فستیوال می توانید همه نوع موزیک از هیپ هوپ گرفته تا هارد 

راک، رقص بولیوودی، برنامه رسگرم کننده برای کودکان، کنرست اقلیمی و ایندی پاپ را 

متاشا کنید.  در خیابان جنبی بازار مکاره فستیوال غذاهای خیابانی با غذاهای مختلف برای 

همه سلیقه ها را پیدا می کنید. 

منطقه Gamlestaden & Slakthuset، تاریخ 3 سپتامرب

از محله کشتارگاه در شهر قدیمی و یک منطقه فستیوال با  مترکز بر روی اجرای برنامه های 

مختلف موسیقی، کشت و کار، فرهنگ و هرن بازدید کنید. روی صحنه برنامه های مختلفی 

اجرا شده و در بین آنها کارگاه هرنی با مترکز بر روی فرهنگ هیپ هوپ برگزار می شود.

منطقه Bergsjön، تاریخ 1 تا 4 سپتامرب

در این روزها خانه جدید فرهنگ در منطقه بریشون مملو از برنامه های مختلف فرهنگی 

است. در ساخت ترول )غول( بریشون کمک کنید، آثار هرنی پارچه ای خلق کنید، در رژه 

فرهنگی رشکت کنید، شعر بخوانید یا به اشعار دیگران گوش کنید.

جزیره Ringön، تاریخ 3 سپتامرب

به جشن جزیره Ringön خوش آمدید - یک جشن منحرص بفرد همراه با موزیک، فرهنگ 

و دیدارهای مردمی. در اینجا صنایع قدیمی با نوشابه سازی های جدید، آتلیه های هرنی و 

استودیو های فیلم در کنار یکدیگر همنشینی دارند. به موزیک خیابانی گوش کنید، با 

دیگران معارشت کرده و آبجو های محلی را بچشید.

پارک Bältesspännarparken، تاریخ 3 سپتامرب

یک منطقه دنج فستیوال را تجربه کنید که در آن پایداری طبیعت در مرکز توجه قرار دارد. 

گشت و گذار در اینجا با حال است و گونه های مختلف موسیقی را تجربه کنید، از انبوه 

جمعیت لذت بربید، غذاهای آینده را مزه کنید و برای تغییرات مثبت الهام بگیرید.

پارک قرص Slottsskogen، تاریخ 1 تا 4 سپتامرب

در این پارک طبیعی فرحبخش برنامه هایی مخصوص همه افراد خانواده، مانند سینامی 

هوای آزاد، سیرک، رقص، تئاتر کودکان بیامرستان خرس های اسباب بازی و کارگاه آموزشی 

هرنی برای کودکان وجود دارد. در اینجا همچنین سمساری صندوق عقب ماشین ها نیز 

وجود دارد که می توانید اشیاء و کاالها را با قیمت اوکازیونی خریداری کنید!

September 1–4

قابل دسرتس برای همه و مجانی  

فستیوال فرهنگی یوتبوری انواع مختلف برنامه ها از اجرا توسط هرنمندان 

محبوب مردم گرفته تا سیرک جدید، تئاتر کودکان، سینامی هوای آزاد، 

چشیدن طعم غذاهای جدید و امکان امتحان کردن فعالیت های مختلف 

توسط خود شام را ارائه می کند. در این جشن برای همه افراد در هر سن 

و  سلیقه ای برنامه ای وجود دارد.


