-

-

LÖRDAGEN DEN 2 SEPTEMBER
10.45
Sigtuna Mässingssextett spelar på Stora torget
11.00
Invigning av marknadsdagarna på Stora torget.
Fru Borgmästarinnan Hallerström invigningstalar
och förklarar mötet öppet
11.00, 13.00, 15.00
Filmvisning – ”film som det visades förr” på Gröna Ladan
12.00, 14.00
Dramatiserade visningar av Lundströmska gården,
Stora gatan 39
12.00
En eskader MYS-båtar angör Sigtuna hamn

-

12.00
Dräkttävling på Stora torget samt prisutdelning.
Alla klädda i 1912 års anda är välkomna att deltaga i tävlingen
12.00 – 14.00
Ponnyridning på Borgmästarängen
13.00
Dramatiserad berättelse i Lundströmska gårdens trädgård,
Stora gatan 39
13.00
Mötesbröllop. Möt ett brudpar anno 1912 vid rådhustrappan,
Stora torget
16.00
Marknaden stänger för dagen
18.00
Gröna Ladans vänner bjuder in till filmvisning på Biograf
Gröna Ladan, Stadens ljus av Charlie Chaplin,
med bubbel och tilltugg

∑

SÖNDAGEN DEN 3 SEPTEMBER
11.00
Marknaden öppnar
11.00, 13.00, 15.00
Filmvisning – ”film som det visades förr” på Gröna Ladan
11.00 – 16.00
MYS-båtar i Sigtuna hamn

-

12.00 – 14.00
Ponnyridning, Borgmästarängen
12.00 – 13.00
Enköpings dragspelsklubb spelar vid Stora torget
12.00, 14.00
Dramatiserade visningar av Lundströmska gården,
Stora gatan 39
13.00
Dramatiserad berättelse i Lundströmska gårdens trädgård,
Stora gatan 39
13.00
Dräkttävling på Stora torget samt prisutdelning.
Alla klädda i 1912 års anda är välkomna att deltaga i tävlingen
14.00
Bokpresentation Det Svenska Måltidsundret med Carl Jan
Granqvist, Karsten Thurfjell och Hans Wallensteen,
Sigtuna stadshotell

-

16.00
Årets Sigtuna Möte avslutas & marknaden stänger

∑

LÖRDAG & SÖNDAG 11.00 – 16.00
Stadens hotell och dess restauranger bjuder in till att
smaka på Sigtunas kulinariska mångfald till tonerna av
levande musik

✶

Wenngarns Dryckerier pressar äpplen som förr i världen.
Kom och smaka på Lilla torget

✶

Prova på olika hantverk i hantverkskvarteret på Långgatan

✶
✶

Traditionell lantmarknad och klapphage på Borgmästarängen
✶

Gymnastikuppvisningar och prova-på aktiviteter såsom
bågskytte och frisbee på Strandpromenaden
✶
✶

✶
✶

Öppet hus på Biograf Gröna Ladan

Sigtuna Trädgårdsförening bjuder in till loppis med
blommigt tema på Stora gatan 60

Lions arrangerar loppmarknad mitt emot minigolfbanan

Sigtuna museum, Lundströmska gården & Sigtuna rådhus
har öppet. Fri entré

✶

Knivsta och Sigtuna Veterantraktorklubb finns på plats
på Borgmästarängen

-

-

HANTVERKSKVARTER

-

Under Sigtuna Möte bjuds det på hantverkskvarter på Långgatan.
Här kan man prova på olika hantverk som linknyppling, träbearbetning,
bokbindning, keramik och smide. På Lottas Garfveri kan man titta på
hur skinngarfvning går till och prova på att göra en liten sak
av skinn.

∑

-

LUNDSTRÖMSKA GÅRDEN

-

Upplev en godtköpshandel från förra sekelskiftet och titta in i handlarfamiljens bostad. I trädgården kan man prova på att leka som förr.
Gå på styltor, rulla tunnband, kasta kula och hoppa hopprep.
Fri entré, Stora gatan 39.

∂

-

-

DRAMATISERADE VISNINGAR
Res tillbaka 100 år i tiden! Hur var det att vara barn då? Vad lekte barn
vid 1900-talets början? Hur var det att bo i Sigtuna och ha en mamma
och pappa som hade en affär på Stora gatan? Vem var prinsen?
Visningar inomhus kl. 12.00 och kl. 14.00 både lördag och söndag.
Hämta din gratisbiljett i Lundströmska gårdens butik
från klockan 11.00.
Max 10 personer per visning.
Dramatiserad berättelse om Johanna, Enni och Signe utomhus
i trädgården kl. 13.00 både lördag och söndag. Det bjuds på kaffe
och kaka.
Fritt inträde och platser så länge utrymme finns.

-

-

∑

-

Sigtuna Möte arrangeras av Destination Sigtuna AB
i samarbete med Sigtuna Stads Företagare och
lokala aktörer. Med reservation för eventuella ändringar.

∂

-

Besök de s ti n a ti o n s i g tu n a . se
för mer information.

∑

-

-

