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Volvo Ocean Race blir en folkfest för alla
Musik, skattjakter och barnteater - Volvo Ocean Race är inte bara för
seglingsfantaster. Mellan 21-28 juni förvandlas Frihamnen i Göteborg till ett
jättestort festområde med aktiviteter för alla åldrar.
I dag är det den 21 maj, vilket betyder att det är exakt en månad kvar till att
tävlingsbåtarna i Volvo Ocean Race seglar in i Göteborgs hamn och
festligheterna i staden börjar. Under veckan som seglingsfesten pågår kommer
området i Frihamnen förvandlas till en oas, fullspäckad med aktiviteter för folk i
alla åldrar.
Och man behöver inte vara intresserad av segling för att hitta något kul,
aktivitetsprogrammet bjuder på allt från konserter till mat och dans. Dessutom får
besökarna tillfälle att gå ombord på Ostindiefararen Götheborg, världens största
seglande träskepp. Och givetvis finns det en hel del aktiviteter för de små.
I hamnen kommer ett stort barnområde att slås upp, där bland annat Alfons
Åbergs Kulturhus finns på plats.
– Vi kommer att vara i barnområdet varje dag och framföra föreställningen ”Mera
Monster, Alfons”, däremellan blir det sagoläsning av Alfons farmor, berättar Lisa
Ödman, marknadsansvarig på Alfons Åbergs Kulturhus.
För att alla besökare lätt ska kunna hitta dem kommer en stor Alfons-buss att
finnas på plats, som står i anslutning till barnområdet.
– Man kommer enkelt kunna se oss, den gamla Volvo-bussen kommer vara
kreativt smyckad med vår och Volvo museums logga, säger Ödman, som hoppas
att många besökare ska få upp ögonen för kulturhuset.
– Vi tycker att Volvo Ocean Race är ett fantastiskt evenemang och det är väldigt
roligt att vi får vara med på ett hörn. Det vi visar upp under veckan är ett
smakprov på det vi har i Kulturhuset, förhoppningsvis vill många av de som hälsar
på oss även komma till vår gamla fina byggnad vid Trädgårdsföreningen, säger
Lisa Ödman.
Övriga barnaktiviteter på området under veckan kommer bland annat vara
dansskola med lärare från Twisted Feet Dance Academy, After Sail med Mojje
och skattjakt med sjörövaren Alwilda. Dessutom kommer hoppborgar och
pedalbilar finnas på området. För att se hela programmet och alla tider, besök:
http://volvooceanracegoteborg.com/sv/folkfesten

Den pågående upplagan av Volvo Ocean Race, världens största
havskappsegling, startade i oktober 2014 i Alicante, Spanien. Efter att ha seglat

39 000 sjömil runt jorden under nio månader avslutas tävlingen i Göteborg 21-28
juni. Under veckan arrangeras en stor folkfest på Frihamnen med artister och
publikaktiviteter och den 27 juni avgörs ett sista In-Port Race i inloppet till
Göteborgs Hamn.
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