Stallarholmens Vikingafestival den 6-8 juli 2018
Nu är planeringen av 2018 års vikingafestival i Stallarholmen i full gång. Detta är vår
16:e festival och vi hoppas att det kommar att bli en minst lika härlig festival som tidigare
år med många besökare, duktiga hantverkare, handelsmän och underhållare.
Förra året hade vi totalt ca. 370 hantverkare, säljare och boende vikingar på området i
totalt 119 tält samt ett antal vikingaskepp på besök.
Marknaden har öppet fredag 6 juli 14.00 – 18.00, lördag 7 juli 10.00 – 18.00
och söndag 8 juli 10.00 – 16.00.
Vill Du deltaga som säljare?
Våra ambitioner är att skapa en marknad med mångfald i vikingaanda. Våra krav
är därför att Ditt sortiment, marknadsstånd samt klädedräkt är tidstypiska. Vi undanber oss
uttryckligen sådant som helt enkelt inte kan ha förekommit under, eller har anknytning till,
vikingatid/tidig medeltid.
Bifoga foton på Ditt tält och sortiment även om Du är återkommande.
Vill Du deltaga som hantverkare?
Förutsättningen för att räknas till hantverkare är att den huvudsakliga verksamheten under
festivalhelgen är att visa upp hantverkandet på plats. Gärna hålla workshops eller
liknande. Givetvis får du sälja dina alster. Ditt marknadsstånd och klädedräkt skall vara
vikingatida. Bifoga foton på Ditt hantverk/sortiment och tält även om Du är återkommande.
Vill Du vara med och bo i vikingabyn, är vårt krav att Ditt tält och klädedräkt är
vikingatida. Bifoga foto på Ert tält även om Du är återkommande.
Om Du skulle vilja hjälpa till med något så är Du hjärtligt välkommen! Vi har tex Entré,
Barnby, Bågskytte, Restaurang Öshalla, Kafé Mimer och Korvgrillning.
I Mimer vid ”stora elden” säljs fika och grillad korv. I Öshalla kan man köpa wraps samt
lax- och kötträtter. Vegetariskt alternativ finns. Glutenfritt samt laktosfritt alternativ kommer
även det att finnas.
För den som önskar, finns enklare frukost att köpa 08.00-09.30 fredag, lördag och söndag
i Öshalla.
Frukost- och lunchbiljetter kommer att finnas till försäljning i infotältet.
Bifogat till detta mail finns blankett för intresseanmälan med marknadsregler.
Har Du frågor eller vill ha mer information kontaktar Du oss enklast via mail till
projektledning@stallarholmensvikingar.se
Gå gärna in på vår hemsida www.stallarholmensvikingar.se/ där informationen
om festivalen uppdateras vartefter.
Även vår Facebook-sida kommer att uppdateras med information vartefter. Ett evenemang
är skapat på Facebook (Stallarholmens Vikingafestival 2018) för att marknadsföra
festivalen. Bjud gärna in vänner och bekanta till detta evenemang. :)
Med vänliga hälsningar
Styrelsen, Stallarholmens Vikingar

