MÅNGKULTURELL

MODEKVÄLL
Fredag 26 oktober kl. 18.00
Slottegymnasiet
FRI ENTRÉ!

Därför är hållbart mode det smartaste du kan göra

MORGONFÖRELÄSNING

Välkommen till en härlig modeshow
med kläder, dans, mat, hårflätning,
hantverk m.m från olika länder.
Drop in Workshop Arty Farty
– kapsylsmycken
med Maria Norén.

Fredag 26 oktober kl. 8.00
Glashuset på Rosehills
Gratis! – Men föranmälan till info@ljusdalicentrum.se
Vid anmälan kan man beställa ett frukostpaket
för 50:- (kaffe/te och macka).

MODEVISNING LÖRDAG 27 OKT. KL 11.00
Slottegymnasiets Aula • Underhållning: Estrad dans och Joyvoice • Entré 120:I biljetten ingår 10% rabatt på utvalda varor i deltagande butiker.
Förköp hos deltagande butiker: Nordeens Guldsmedsaffär, Zinko, Fifty-Fifty, Johanna, Christina & Comp,
Kardemumma, XL-Bygg, Ljusdals motor, Karl Hedin, Sportringen, Hartmans Optik, Miss L & Albins Leksaker

I biljetten ingår 10% rabatt på utvalda varor i deltagande butiker (gäller 27 okt – 2 nov 2018). Eventuellt överblivna biljetter finns att köpa på plats.

LJUSDAL FASHION WEEK PROGRAM
Måndag 22 oktober

Tisdag 23 oktober

Onsdag 24 oktober

Torsdag 25 oktober

Fredag 26 oktober

Lördag 27 oktober

Albins leksaker
TopModel tävling, färglägg och designa en
cool TopModel Oufit och delta i tävlingen.

Albins leksaker
TopModel tävling, färglägg och designa en
cool TopModel Oufit och delta i tävlingen.

Albins leksaker
TopModel tävling, färglägg och designa en
cool TopModel Oufit och delta i tävlingen.

Albins leksaker
TopModel tävling, färglägg och designa en
cool TopModel Oufit och delta i tävlingen.

Albins leksaker
TopModel tävling, färglägg och designa en
cool TopModel Oufit och delta i tävlingen.

Albins leksaker
TopModel tävling, färglägg och designa en
cool TopModel Oufit och delta i tävlingen.

Solhuset
Klädbytarvecka kl 11-15. Se annons nedan.

Christina & Comp
Kafferep samt pensionärsrabatt 10%.
Marie från varumärket Avet är på plats. Alla som
köper underkläder från Avet under dagen kan
vinna tillbaka underkläder till samma värde.

Glashuset, Rosehills
”Gör om mig” – Se annons nedan.

Järnvägs
Coctailtorsdag.

Slottegymnasiet
Modevisning kl 11.00. Se annons ovan.

Christina & Co
Grundaren till Mingel finns på plats i butiken under
dagen och de ger 100 kr rabatt på Mingeljeans
samt present till alla som handlar Mingel produkter.

Christina & Comp
Tjejkväll kl 18-20. Jessica från Veromoda och Meg
från Adia besöker butiken.

Glashuset, Rosehills
Föreläsning med Johanna Nilsson Slow Fashion
kl 8.00. Se annons ovan.

Biblioteket
Utställning ”Vad kan man göra av gamla t-shirts”
av Stenhamreelever i årskurs 5 och 6.
Ericssons Bokhandel
Återbruk Workshop mellan kl 14:00-16:00,
Drop-In, kom när det passar och stanna så länge
du vill. Lös medlemskap i Ugglans Läslustan så
får du en tygkasse (värde 59 kr). Erbjudande på
utvalda böcker om mode och hållbarhet.

Nordeens Guldsmedsaffär
Pensionärsrabatt 10% på ett köp och de bjuder
på småkakor. Alla pensionärer får också lämna
in en klocka för gratis batteribyte under dagen
(Gäller ej guldklockor). Tävling för handlande kunder.

Nordeens Guldsmedsaffär
Caroline Svedbom-dag med fina erbjudanden
i butiken och tävling för handlande kunder.
Ericssons Bokhandel
Erbjudande, julkort/vykort 1 kr/st.
Lös medlemskap i Ugglans Läslustan så får du
en tygkasse (värde 59 kr). Erbjudande på utvalda
böcker om mode och hållbarhet.

Kronans Apotek
Kvittotävling: Handla för 300 kr och var med i en utlottning av en goodiebag. (gäller ej receptbelagda läkemedel).
Handla 2 produkter från Idun och få en gåva.

Ericssons Bokhandel
Pensionärsrabatt 10%.
Lös medlemskap i Ugglans Läslustan så får du
en tygkasse (värde 59 kr). Erbjudande på utvalda
böcker om mode och hållbarhet.

Fifty-Fifty
Erbjudande och tävlingar för handlande kunder
samt Recycle Week.

Hemlängtan
Pensionärsrabatt 20% samt
tävling för handlande kunder i butiken.

Kronans Apotek
Kvittotävling: Handla för 300 kr och var med i en utlottning av en goodiebag. (gäller ej receptbelagda läkemedel).
Handla 2 produkter från Idun och få en gåva.

Nordeens Guldsmedsaffär
Tävling för handlande kunder.

Miss L
Pensionärsrabatt 10% på produkter från L’Oréal.

Sportringen
Modevisning i samarbete med LIF-dam.

Hemlängtan
Tävling för handlande kunder.

Stora Coop
Tipspromenad med fina priser och pensionärsrabatt.

Zinko
Erbjudande och tävling för handlande kunder.

Hälsoboden Ting med Tanke
10% pensionärsrabatt på hela sortimentet,
samt te och smakprov till alla kunder under dagen.

Fifty-Fifty
Erbjudande och tävlingar för handlande kunder
samt Recycle Week.

Konditori Finess
Fashionbakelse.

https://issuu.com/halsingland/docs/
fashion_week_issuu

Kardemumma Inredning & Känsla
Kvällsöppet 18.00-20.00. De lyfter fram deras nya
varumärke Soaked in Luxury. Jenny Nyström från
Yogish Collective gästar butiken och berättar om
hållbarhetstänk och sitt varumärke. Erbjudande till
dem som köper hennes yogakläder och mattor.
Johanna
Kvällsöppet till kl 20 med fina erbjudanden
Miss L
Kvällsöppet till kl 20:00.
Frisören Ida Sundström gästar butiken och visar
hur du flätar håret och gör enkla uppsättningar.
Nordeens Guldsmedsaffär
Camilla från CU Jewellery gästar butiken som
också visar upp deras smycken som är gjord av
återvunnet silver. Tävling för handlande kunder.

Johanna
Pensionärsrabatt 10% på ett helt köp.

Zinko
Erbjudande och tävling för handlande kunder.

Fifty-Fifty
Erbjudande och tävlingar för handlande kunder
samt Recycle Week.

Solhuset
Klädbytarvecka kl 11-15. Se annons nedan.

Solhuset
Klädbytarvecka kl 11-15. Se annons nedan.

Zinko
Erbjudande och tävling för handlande kunder.

Fifty-Fifty
Erbjudande och tävlingar för handlande kunder
samt Recycle Week.

Biblioteket
Utställning ”Vad kan man göra av gamla t-shirts”
av Stenhamreelever i årskurs 5 och 6.

Kronans Apotek
Kvittotävling: Handla för 300 kr och var med i en utlottning av en goodiebag. (gäller ej receptbelagda läkemedel).
Handla 2 produkter från Idun och få en gåva.

Kronans Apotek
Kvittotävling: Handla för 300 kr och var med i en utlottning av en goodiebag. (gäller ej receptbelagda läkemedel).
Handla 2 produkter från Idun och få en gåva.

Konditori Finess
Fashionbakelse.

Biblioteket
Utställning ”Vad kan man göra av gamla t-shirts”
av Stenhamreelever i årskurs 5 och 6.
Läs även vår tidning på:
www.tidningenhalsingland.se

Hemlängtan
Tävling för handlande kunder.

Hemlängtan
Tjejkväll kl 18-20. Fina erbjudande i butiken
under kvällen. Tävling för handlande kunder.

Zinko
Erbjudande och tävling för handlande kunder.
Konditori Finess
Fashionbakelse.

Slottegymnasiet
Mångkulturell modekväll kl 18. Se annons ovan.
Kronans Apotek
25% rabatt på en make-up produkt från
Max Factor, Isadora eller Idun.
Kvittotävling: Handla för 300 kr och var med i en utlottning av en goodiebag. (gäller ej receptbelagda läkemedel).
Handla 2 produkter från Idun och få en gåva.

Biblioteket
Utställning ”Vad kan man göra av gamla t-shirts”
av Stenhamreelever i årskurs 5 och 6.

Rosehills
Champagnebar
Ljusdals Motor, Yamaha,
Maskinfirma Eric Gröning
Skoterns dag

Kardemumma Inredning & Känsla
Alla som handlar för minst 200 kronor har chans
att delta i butikens utlottning. De lottar ut fina till
ett värde av 1000 kr.

Biblioteket
Sagostund & Skaparverkstad med Anna Åhlén
kl 10:00 för barn från 3 år.

Fifty-Fifty
Erbjudande och tävlingar för handlande kunder
samt Recycle Week.

Fifty-Fifty
Erbjudande och tävlingar för handlande kunder
samt Recycle Week och de ger sina 25 första
kunder en goodiebag, om man handlar för 200 kr.

Ericssons Bokhandel
Lös medlemskap i Ugglans Läslustan så får du en
tygkasse (värde 59kr). Erbjudande på utvalda
böcker om mode och hållbarhet.

Ericssons Bokhandel
Lös medlemskap i Ugglans Läslustan så får du
en tygkasse (värde 59kr). Erbjudande på utvalda
böcker om mode och hållbarhet.

Hemlängtan
Tävling för handlande kunder.
Zinko
Erbjudande och tävling för handlande kunder.

Kronans Apotek
Kvittotävling: Handla för 300 kr och var med i en utlottning av en goodiebag. (gäller ej receptbelagda läkemedel).
Handla 2 produkter från Idun och få en gåva.

Solhuset
Klädbytarvecka kl 11-15. Se annons nedan.

Hemlängtan
Tävling för handlande kunder.

Biblioteket
Utställning ”Vad kan man göra av gamla t-shirts”
av Stenhamreelever i årskurs 5 och 6.

Zinko
Erbjudanden och tävling för handlande kunder.
Konditori Finess
Fashionbakelse.

Konditori Finess
Fashionbakelse.

Biblioteket
Utställning ”Vad kan man göra av gamla t-shirts”
av Stenhamreelever i årskurs 5 och 6.
Sagostund och skaparverkstad med Anna Åhlén
kl 10 för barn från 3 år.

Ericssons Bokhandel
Ugglans Läslustan så får du en tygkasse (värde 59 kr).
Erbjudande på utvalda böcker om mode och
hållbarhet.
Solhuset
Klädbytarvecka kl 11-15. Se annons nedan.

Bokhandlargränd
Invigning av Bokhandlargränd.
DJ Erik Ohlsson spelar mellan kl 12-14.
Kl 13 invigningstal av Lasse Norin.

Pomeranshuset - Lördag 10/11, 17/11, 24/11, 1/12
Serverar vi vinlunch. Sittningar 12.00, 14.00 & 16.00.
OBS! Förboka på tel 070-663 90 70.

Stylistelever från Stylistprogrammet på
Plusgymnasiet i Gävle kommer att vara
på Apoteket under fredagen och hjälpa till
att styla kunder.

La Banca
Öppet 11-22 och erbjuder charkbrädor + prosecco
samt rätter från det varma köket.

Konditori Finess
Fashionbakelse.

Matstället – Firar 2 år under vecka 43

Reservation för eventuella avvikelser!

KLÄDBYTARVECKAN
Månd-fred 22-26 oktober kl. 11.00-15.00
Solhuset, Tingsgatan 4 Ljusdal
Lämna in dina plagg
månd-fred 15-19 oktober, kl 11.00-15.00
i Solhuset på Tingsgatan Ljusdal
Varmt välkommen till klädbytarveckan.
Lämna in plagg du tröttnat på eller inte
känner dig bekväm i, och kom hem
med nya garderobsfavoriter.
Läs mer om hur eventet går till på
vår Facebook Ljusdal i Centrum.

Gör om mig!
Onsdag 24 oktober kl. 18:00
Glashuset på Rosehills
Pris: 150:- inklusive en plocktallrik. Enbart förköp.
Biljetter finns att köpa hos butik Johanna
eller Christina & Comp. Begränsat antal platser.

Ljusdal Fashion Week arrangeras för andra året
och kommer erbjuda intressanta programpunkter.
Årets tema är hållbarhet och det kommer att
märkas på olika sätt under veckan.
När vi handlar lokalt blir både vi och vårt samhälle
vinnare. Det innebär fler arbetstillfällen, en levande
köping och en trevligare miljö att bo och leva i. Det
vi handlar växer och det vi inte handlar krymper.
Tänk globalt - Handla Lokalt!

Välkommen till en kväll med tips och inspiration där vi får
följa några personers förvandling med hår, make-up och
hur man skapar en komplett look från morgon till kväll.

Varmt välkommen till
Ljusdal Fashion Week!

