
Mat, lokala producenter 

& hantverkare stånd

Ponnyridning och 
halmbalar för barnen

Anette på boäng
Den blomstrande köksträdgården

Om hur du planerar och odlar blommor tillsammans med grönsaker för 

en frisk och vacker potager till både nytta och njutning.

Anette på Boäng lämnar råd och tips om jordförbättring, sortval och 

odlingsmetoder med vackra bilder av Monika Norrby.

Äktavara
Äkta vara är en ideell konsumentförening som driver frågor om ärligare mat och bättre matkvalitet. Mat ska helt enkelt innehålla det som vi förväntar oss. Föreningen jobbar för färre tillsatser och mer råvara i maten.Föredrag med Christian Callert, ordförande från Äkta Vara. 

Den 8 oktober är du välkommen till en höstmarknad med lokala matproducenter, 
hantverkare, föredragshållare och musikunderhållning i Folkets Park Billesholm! 
I parken kommer du hitta stånd där du kan känna, provsmaka och köpa produkter 
som odlas och produceras i trakten. 

BILLESHolm
big band
Underhållning från lakala 
Billesholm Big Band spelar 
svängig storbands musik.

Föredrag

Biljettpriser
150 kr Hela dagen ink alla föreläsningar och konsert

Barn & ungdomar 
under 16 år gratis

 höstmarknadbillesholm.se
Läs mer och köp din biljett på:

12:00 Marknaden öppnar

12:30 Destination Söderåsen och 
 Bjuvs kommun inviger Billesholms 
 cykelport till Söderåsen 

13:00 Föredrag med Anette Nilsson
 från Boäng

14:00 Föredrag med Christian Callert 
 ordförande från Äkta Vara

15:00 Billesholm Big band 
 Musikunderhållning/konsert

16:00 Jay Smith & Maja Gullstrand
 Musikunderhållning/konsert

17:00 Marknaden stänger
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Jay Smith & 

Maja GullstrandLive musik & konsert

Helsingborgsartisterna Maja Gullstrand och Jay Smith 

sjöng ihop redan som barn. Efter en väldigt lång paus 

har de nu börjat skapa ny musik tillsammans och 

singeln The End kom våren 2022. En countrypop-ballad 

om brusten kärlek som de skrivit tillsammans med 

producenten och gitarristen Jokke Pettersson. 

På marknaden bjuder trion publiken på en intim 

spelning med både eget och andras material. 
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