
VELKOMMEN TIL 
FORBAUSENDE BYFEST I SARPSBORG

Lørdag 24. september 2016 kl. 11-16
St.Mariegate v/St. Marie plass og Sarpsborg Scene 

Opplev 
byen på en 

miljøvennlig, aktiv 
og overraskende måte! 
Aktiviteter og under-
holdning for alle fra 

0-100 år

FRITIDSKLUBBEN

PÅ SARPSBORG SCENE:

ÅPENT BYPLANKONTOR
-KOMMUNENS PLANAVDELING
-UNGT ENTREPRENØRSKAP
-JERNBANEVERKET
-iSARPSBORG
-NÆRINGSFORENINGEN
ØISTEINS BLYANT
- SARPSBORG I PAPP
KUNSTUTSTILLING
UNGDOMMENS KULTURHUS
- ÅPEN KJELLER
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NB! vær obs på at det kan bli endringer
         i forhold til plassering på kart 

ARENAKART

www.sarpsborg.com/byfest 



I jubileumsåret lar vi oss forbause i St. Marie gate ved 
St. Marie plass og Sarpsborg Scene. Under årets byfest fokuserer vi 
på fremtiden og Sarpsborg mot 1000 nye år! 
Området blir en møteplass og fylles med stands, variert 
sceneprogram, mat og drikke, aktiviteter, utstillinger og mye mer 
- både ute og inne.

Byfesten starter kl 11 med åpning av ny lekeplass utenfor EPA

Byvandring med skråblikk på byen
“Overbyarkitekt” Sarpensurium tar deg med på en underholdende 
byvandring i området.
Kl 11:30 / 13:00 / 14:30 oppmøte utenfor Sarpsborg Scene

BYFEST FOR BEDRE BYMILJØ

Byfesten er et bidrag til å sette fokus på bymiljøet, og 
alternativ bruk av byen. Kommunen går sammen med 
en rekke gode krefter fra Sarpsborgsamfunnet om å 
skape en forbausende og begivenhetsrik dag i Sarpsborg 
sentrum

VELKOMMEN TIL ÅPENT BYPLANKONTOR
I FOAJEEN PÅ SARPSBORG SCENE!

På et midlertidig byplankontoret finner du illustrasjoner og plansjer som 
viser planer og utvikling i byen vår.

Her kan du få informasjon om pågående arbeid med sentrumsplan, 
ny jernbane og parkeringspolitikk, og du kan komme med innspill og 
snakke med de ulike aktørene.  

Du får se hvordan tre arkitektkontor ser for seg 
kvartalsutbygging i fremtiden, hvordan barn ønsker seg 
fremtidens Sarpsborg, og du finner informasjon om pågående 
reguleringsplaner og byggesaker i sentrum.

Mye skjer i Sarpsborg sentrum, kom innom å la deg inspirere til 
å skape et levende og attraktivt sentrum!

SCENEPROGRAM

kl 11:30-12   Niklas Skjelin spiller hybelpop
kl 12-12:40   “Kom la oss finne skatten” med Kaosoperatørene
            Familieshow med piratene Madam Muskel og Karsten     
                         Krutt (passer for alle fra 3 år)
kl 12:40-13   Flere farger v/Sarpsborg kulturskole
kl 13-13:30   Diorama - Norgespremiere på “Thirteen” the Musical
kl 13:30         Sarpsborg 08 sprell
kl 13:35-14   Smakebiter fra Ungdommens kulturmønstring
kl 14-14:30   Jean Reading Band spiller afrikanske rytmer med et hint     
                         av rock, blues og reggea
kl 14:45-15   Sarpsborg Scene presenterer sitt høstprogram                                            
                         Kosmorama-låter v/Jonas Groth og Jon-Erik Gretland
kl 15-15:40   “Kom la oss finne skatten” med Kaosoperatørene

NB! Ca tidspunkter FOTO: Thomas Andersen

Sarpsborg bygger Sarpsborg
I samarbeid med Øistein Blyant og Peterson inviteres alle 
Sarpinger til å være med å bygge Sarpsborg i papp på Sarpsborg 
Scene under byfesten.


