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World Snow Day i Åkulla

Åkulla firar World Snow Day 15 januari 2017

Invigning av snölekplats och Hallands
första snöskulptur
World Snow Day firas varje år världen över med syftet att främja allt vad snölek
heter. Förhoppningen är att skapa varaktigt intresse för barn och ungdomar.
I år står Åkulla bokskogar som värd för snöfesten i Halland.
Evenemanget går av stapeln söndagen den 15 januari i vackra Åkulla bokskogar i
Varbergs kommun. Dagen till ära invigs årets snölekplats med hopp, slalom och
pucklar, konstruerad av Åkulla Skidallians. Här får barnen möjlighet att testa sina
skills. Det kommer finnas teknikträning med skidtränare som ger tips till stora och
små. Strax jämte ligger pulkabacken för den som vill åka utför i stället. Invigningen
sker med pompa och ståt klockan 12.00 och det är Åkulla Skidallians som klipper
snöret.

Ishotellets designer gör snökonst i Åkulla!
Internationellt kände skulptören Jens Thoms Ivarsson kommer till platsen för att
skulptera Hallands första konstverk, fem gånger tre meter, helt gjort i snö. Han har
tidigare arbetat som konstnärlig ledare på Icehotel i Jukkasjärvi. Processen pågår från
11-13 januari och då finns möjlighet att följa arbetet som sker bredvid Alliansstugan vid
Åkulla skidspår.
– Skissen har jag skapat utifrån Åkullas identitet men också med tanke på målgruppen,
vilka som kommer att titta på skulpturen, och syftet. Jag har också blivit inspirerad av
eldsjälarna som lägger enormt mycket jobb på anläggningen, säger Jens Thoms
Ivarsson som kommer att vara på plats vid invigningen.
Invigningen och avtäckningen sker klockan 15.00 söndagen den 15 januari. Hur länge
skulpturen står kvar? Tills den smälter bort. Helt upp till vädret, så vänta inte för länge!
Hela evenemanget är en del av utvecklingsarbetet som pågår med Åkulla bokskogar.

Program

Arrangörer: Åkulla Skidallians, Varbergs kommun och Varbergs Fastighets AB.
Kl 11–16. Öppet i skidspår, pulkabacke och snölekplatsen. Skidor finns att låna. Gratis
rundtur med häst och vagn för barnen. Värmande dryck och varmkorv. Visning av
konstsnömaskinerna.
Kl 12. Svenska Skidförbundet och Åkulla Skidallians inviger årets snölekplats med nytt
teknikområde. Testa själv och få tips av skidtränare för bättre och roligare skidåkning.
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Kl 15. Kultur- och fritidsnämndens ordf. Christofer Bergenblock (C) inviger Hallands
första snöskulptur – en spektakulär installation. Träffa konstnären Jens Thoms
Ivarsson, tidigare konstnärlig ledare på Icehotel i Jukkasjärvi.

Världsomfattande snöfest
Förra året firades World Snow Day med över 600 evenemang i över 40 länder, från
Indien i söder till Island i norr. Svenska Skidförbundets officiella firande i Sverige hålls
i Hammarbybacken i Stockholm. Syftet är att inspirera barn och ungdomar till
vinteraktiviteter med förhoppningen om ett varaktigt intresse. Internationella
skidförbundet, FIS, står bakom World Snow Day.
Hitta hit: Från E6 kör väg 153 eller väg 154 mot Ullared. Åkulla bokskogar ligger vid
sjön Yasjön, nära Rolfstorp. Karta och vägbeskrivning

Kontaktuppgifter:
Åkulla Skidallians:
Göran Björkroth
Telefon: 0340-69 05 50
Marknad Varberg, kontaktas fr.o.m. måndag 9 januari
Magnus Thomson, Näringslivsutveckling
E-post: magnus.thomson@varberg.se
Telefon: 070-810 29 29
Varbergs Fastighets AB:
Helena Wallin, kommunikatör
E-post: helena.wallin@varberg.se
Telefon: 0340-50 60 07
Snöskulpturen:
Jens Thoms Ivarsson, konstnär
E-post: jens@firsthammerstudio.com
Telefon: 0708-84 26 89
Här kan du läsa mer
www.visitvarberg.se
www.akulla.se
www.world-snow-day.com
Bifogade bilder:
Bilder på Jens Thoms Ivarsson Foto: Asaf Kliger.
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