
- BJUDER PÅ SKRATT!

DATUM 27, 28 juni 2022

Dome, Slottshagen

13:45 - 14:45

PLATS

TID

SENILTEATERN

Senilteatern vill bjuda på skratt och glädje under sina  
föreställningar. Det turnerande teatersällskapet består 
av ett gäng glada pensionärsdamer. Kanske det enda i 
Sverige med en medelålder på dryga 75 år?

- I MARIASTADEN

- FÖR SOCIALT ARBETE

DEMENSVÄNLIGT GÅNGSTRÅK

SKAPARVERKSTAD

Ta en promenad längs det demensvänliga  
gångstråket i Mariastaden. I samspel med personer 
med demenssjukdom har naturen här smyckats med 
vackra konstverk. En annorlunda naturupplevelse 
tillgänglig för alla.

Här får frivilligorganisationer och verksamheter i 
staden som vänder sig till socialt utsatta grupper visa 
upp kreativt skapande och outnyttjad kompetens 
hos målgrupper med bland annat missbruk och/eller 
psykisk ohälsa.

DATUM

DATUM

30 maj - 3 juli

30 maj - 3 juli

Maria Park

Oceangatan 2

09:00 - 19:00

10:00 - 15:00

PLATS

PLATS

TID

TID



- FÖR ALLA SINNEN

DATUM 30 maj - 3 juli

Oceanhamnen

09:00 - 19:00

PLATS

TID

UPPLEVELSEBÅS

Det är med dina sinnen du upplever det mesta som du 
har runt omkring dig. På Helsingborgs konstgjorda ö i 
Oceanhamnen kan du besöka två upplevelsebås med 
ljus, ljud, bilder och illustrationer. Prova på en mäktig 
audiovisuell upplevelse och ljud från förr.

- LÅT DINA SINNEN VÄCKAS TILL LIV

- DET STORA OVÄSENDET

DEMENSVÄNLIG OAS

MALMÖ OPERA PÅ LASTBIL

I Minnenas och kunskapens trädgård i Husensjö 
park kan du lyssna på 60-talsmusik från en tre meter 
hög retro Bumling lampa. Eller njuta av frukt, bär och 
kryddor från de upphöjda odlingslådorna. Här kan du 
stimulera dina fem sinnen och samtidigt locka fram 
dina minnen från förr. Här vistas du i en unik demens-
vänlig miljö som skapats i det offentliga rummet.

Gör dig redo för en vindlande kulturupplevelse när 
Malmö Opera gästar H22 City Expo med  
”Det stora oväsendet”, en svart komedi om 
1600-talets masshysteri där människor pekade ut  
varandra som häxor för att skydda sig själva – lite 
som dåtidens cancelkultur!

DATUM

DATUM

30 maj - 3 juli

3 juni

Husensjöparken

Drottninghög

09:00 - 19:00

18:00 - 19:00

PLATS

PLATS

TID

TID


