Odotettu
Vekara-Varkaus alkaa

Pikku nikkarin työ vaatii keskittymistä.
Finland Festivals –ketjuun kuuluva, valtakunnallinen lasten kesätapahtuma, Vekara-Varkaus starttaa jo 11. kertaa. Vekaraviikolla 13.
– 19.6.2005 kaupunki kuhisee lapsia vanhempineen, isovanhempineen ja hoitotäteineen. Tapahtumaviikko tarjoaa taas runsaasti
monipuolisia työpajoja, tapahtumia ja kilpailuja.
Vekaraviikon avajaisia vietetään
kotiseutukeskus Tyyskänhovin lavalla maanantaina 13.6. klo 10.00.
Avajaisissa on mukana vekarakummi säveltäjä Marjatta Meritähti,
joka vetää alkuviikon aikana myös
neljä laulullista pajaa tutti-ikäisille,
leikki-ikäisille ja koko perheelle.
Avajaisissa esiintyvät Käpykankaan
päiväkodin lapset, Ronald McDonald sekä Tuuma-Tatu ja Neiti Nuppu. Jo talviunestaan herännyt Lehtevämies esiintyy yhdessä Anssi
Huotarin kanssa. Varkaus-seura on
innolla mukana Vekara-Varkauden
ohjelmassa järjestämällä kotiseutukeskuksessa suositun Nikkarin niksipajan. Siellä puuhastellaan pieniä
askareita vasaroita, sahoja ja puukkoja käyttäen. Kaikki pienet puusepän alut ovat sinne tervetulleita.

sä sekä ”Peter Pan”–näytelmässä.
Lehtevämiehen puistokonsertti on
osa perheiden yhteisiä tapahtumia.
Valtakunnallinen Lasten LukuVarkaus –kirjallisuuspalkinto jaetaan vekaraviikolla ja Seikkailujen
saari kutsuu tutustumaan Kalevalan
ihmeellisiin tarinoihin. Hirnuvan
hevosen vankkuriajelulla pääsee
vanhan ajan tunnelmaan keskellä
kaupunkia ja katujuna kuljettaa
yleisöä koko viikon ajan Taulumäen ja Päiviönsaaren välillä.
Vekaran oma infopiste Tieto ja
Tiketti avautuu kaupunginkirjastol-

la 8.6. Sieltä saa tietoja tapahtumista, voi ostaa lippuja ennakkoon,
hakea käsiohjelman sekä ilmoittautua Liirum Laarumiin ja sanomalehtipajaan.
Vekara-Varkautta ei toteutettaisi
ilman lukuisia, hyviä yhteistyökumppaneita. Varkauden kulttuuritoimiston väki kiittää kymmeniä
ja kymmeniä ihmisiä yrityksissä ja
järjestöissä. Tehdään yhdessä mukava ja riemukas tapahtumaviikko lapsille. Nyt kannattaa koko perheen
osallistua yhteiseen tekemiseen.

Eri puolilla kaupunkia järjestettävät lasten pajat ovat jälleen monipuolisia. Myös aikuisia voisi kiinnostaa Teollisuuden ihmemaa, labyrintti-, käsityö-, sarjakuva- hiekanveisto-, kalastus- ja laivanrakennuspajat sekä keinuva puisto, vedenalainen maailma, Kettu kiisselissä, kirkkoseikkailu, animaatioelokuvat, kesämuskari, jalkapallokoulu ja junnumaraton. Kesäkatu on perheiden
yhteinen kohtaamispaikka ja illan
aikana julkistetaan Vuoden Vekara
2005.
Vekara-Varkaudessa voi myös kilpailla – tosin aivan leikkimielisesti.
Liirum laarum suullisen esittämisen
kilpailu iltatorilla, SM-kuperkeikkakilpailu sekä lasten ja nuorten laulukilpailu ovat jo perinteitä.
Lapset täyttävät esiintymislavat
myös Kesäkarkelot tanssinäytökses-

Viime vuonna rakennettiin fantasiamaailmaa, mitähän tänä vuonna...
Kuvat: kulttuuritoimisto/Paula Myöhänen.

