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”Längs Ätrans brus och stadens hus”
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Någon har vandrat bland hus och lyft hatten,
en annan tänt lyktor och släckt dem om natten,
en tredje har bjudit till fest med ett krav,
så har de levt vid sitt Västerhav.
Vad gav denna stad, hur blev deras liv.
Följ med oss en stund, i historiska kliv!
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Start: Borgruinen, Tullbron
Tisdag kl 18.00, 5/7, 12/7, 19/7, 26/7, 2/8, 9/8, 16/8
Avgift: 100 kr fr o m19 år, barn 20 kr fr o m 6 år
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Stadsvandring i Falkenberg
Från medeltid till våra dagar
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I årets dramatiserade stadsvandring möter
du personer som vandrat på Falkenbergs
gator genom tiderna.

Start: Borgruinen, Tullbron
Onsdag kl 18.00, 20/7, 3/8
Avgift: 60 kr fr o m 19 år

Sägenvandring
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du personer som vandrat på Falkenbergs
gator genom tiderna.
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Sägenvandring

I sägnernas spår tar vi oss
genom Falkenberg. Väsen av
skildaslag har lämnat synliga
och osynliga spår i vår stad.
Start: Borgruinen,Tullbron
Onsdag kl.18.00, 6/7
Avgift: 60 kr fr o m 19 år
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Stilar bland stadens hus
Vi lyfter blicken och upptäcker arkitekturens
stilar i Falkenbergs centrum. Finns Funkis och
Jugend i staden? En arkitekturhistorisk vandring.
Start: Fontänen Salami och Zulamith,
Rådhustorget
Onsdag kl 18.00, 13/7, 27/7
Avgift: 60 kr fr o m 19 år
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Förköpsbiljetter på Falkenbergs
museum, annars vid startplats
för vandring. • Tel.0346-88 61 25

Förköpsbiljetter på Falkenbergs
museum, annars vid startplats
för vandring. • Tel.0346-88 61 25

