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FSG FESTIVAL
I KRISTINESTAD NÄRMAR SIG!
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Här kommer nu vårt sista materialpaket inför festivalen. Fullspäckad med info för er 
alla. Vi har nästan 1300 deltagare som tillsammans kommer att göra festivalen ett 
minne för livet. 

Kom i håg att dela med dig av dina förberedelser inför festivalen på 
sociala medier. Använd gärna #fsgfestival2016 för att tagga dina bilder! Lycka till i era 
sista förberedelser, snart ses vi i Kristinestad!
 
hälsningar, 
Elin Blomqvist, 
festivalkoordinator
050-3813346, elin@idrott.fi

Vi är glada över att presidentens maka 
Jenni Haukio kommer att vara festiva-
lens beskyddare. I programbladet skick-
ar hon sin hälsning till alla festivaldelta-
gare eftersom hon inte har möjlighet att 
närvara på FSG festival i Kristinestad. 

Festtalare på huvudfesten är Kristi-
nestadsbon och Åbo akademis vicerek-
tor Christina Nygren-Landgärds. I sitt 
festtal lyfter hon fram FSG festival som 
ett gott exempel på att främja samhörig-
heten mellan olika generationer och oli-
ka delar av Svenskfinland. 

FESTIVALENS BESKYDDARE OCH FESTTALARE



H Ä L S N I N G  F R Å N 
LOKALA KOMMITTÉN

Nu är våren här och så här nära har 
FSG festivalen inte varit tidigare! Festi-
valen som vi har planerat och funderat 
kring under flera år står vid dörren. Vi 
kan räkna dagarna tills festivalyran kör 
igång på allvar.

Lördagen 14.5 hade Lappfjärds gym-
nastikförening vårfest som vanligen av-
slutar verksamhetsåret för föreningen. 
I år blev vårfesten också en förhands-
uppvisning av festivalens massprogram, 
galaprogram och torguppvisningar. Alla 
åldersgrupper fanns representerade och 
festivalstämningen infann sig bland del-
tagarna och publiken. Nu är det bara att 
träna vidare och finslipa på programmen 
så att alla föreningar kan mötas och till-
sammans skapa minnen av en färgspra-
kande festival!
 
Förberedelserna inför festivalen har bli-
vit mer intensiva och omfattningen av 
sommarens festival i vår hembygd, har 
blivit mer märkbar på alla sätt. 

Programövningarna och planerings-
möten inför festivalen avlöser varandra 
kvällstid och på veckoslut. För att allt 
ska fungera behövs många människors 
insats. Under FSG festival i Kristinestad 
ställer ca 180 funktionärer upp med olika 
uppgifter, bl.a. inom logi- och ordnings-
övervakning, bespisning och försäljning.  

I kontakten med flera personer har det 
mest utmanande varit att hitta lämpliga 
tider för att hinna vara funktionär i.o.m. 
att man som gymnast deltar i flera av 
festivalens program. Engagemang har 
det inte varit brist på och intresset för att 
hjälpa till har varit glädjande att möta. I 
mötet med andra människor är mycket 
möjligt och tillsammans lyckas vi göra 
FSG festival till varje deltagares festival. 
Vi ses i juni!
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Lappfjärd, maj 2016
Lokala arrangörskommittén
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• uppvisningskläder
• bekväma skor
• regnrock
• kontanter
• föreningskläder till festivalparaden
• lite finare kläder om du ska på gala och/eller kamratsits
• sovsäck, dyna och madrass om du sover på skola
• hygienartiklar och handduk
• träningskläder
• laddare till telefonen så att du kan ta många 

festivalhoppsbilder
• glatt humör och kläder efter väder

VA D  S K A  J A G  TA  M E D  M I G

 TILL FSG FESTIVALEN?

INFO OM DELTAGARPASSET
• Samtliga måltider + kamratsits finns kodade på passets streckkod
• Alla som har ett deltagarpass kan fotograferas och filmas. Bilderna 

kan användas av förbundet i marknadsföring.
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Festivalens kärna, festivalkansliet, kommer att finnas på 
andra våningen i simhallen, Repslagaregatan 16. I festival-
kansliet anmäler gympen föreningen vid ankomst och där 
fås information av alla de slag.
Festivalprodukter, festivalbakelse, kaffe, hyra vinglas till 
kamratsitsen, biljetter till galor och huvudfest, biljetter till 
öppna portar och annat smått och gott finns till försäljning 
i festivalkansliet. Observera att du förutom med kontanter 
också kan betala med kort i festivalkansliet.

Upphittade saker kan föras till och hämtas från kansliet.
 
Festivalkansliet håller öppet:
Fredag: 9.00-19.00
Lördag: 8.00-13.00 och 15.00-17.30
Söndag: 8.00-13.00 och 15.30-16.30

FESTIVALKANSLIET

I festivalkansliet finns även en festivalshop. Där kan du köpa pro-
dukter ur Polkupeds och Piruettis sortiment.

FESTIVALSHOP

FESTIVALSHOPEN ÄR ÖPPEN:
Fredag: 17.00-21.00
Lördag: 10.00-18.00
Söndag: 8.00-13.30

Välkommen! 
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FESTIVALPRODUKTER 2016
Under festivalen finns fina festivalprodukter i begränsat antal till försäljning i 
festivalkansliet under kansliets öppethållningstider. OBS! Du kan både betala 
med kort och kontanter.

Festivalens t-skjorta 10€
Damstorlekar: S-XL
Herrstorlekar: S-XL
Barnstorlekar: 110-120, 
130-140, 150-160

Festivalbörs 
15x10 cm 15€
20x15 cm 20€
 

Festivalarmband 2€ 
Endast barnstorlekar

Sport-BH 18€  
i snabbtorkande material, 
normal support 
Storlekar: 34-42

come together   make memories

Festivalstrumpor 
Med resår 7€ 
Utan resår 6€
Storlekar: 
Från 31-33 till 42-45 
Finns i vitt och svart
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Festivaltopp 18€ 
Damstorlekar: XS-XL
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INKVARTERING 

Samtliga skolor som kommer att användas för övernattning under fes-
tivalen finns i Kristinestad. Nedan listas skolorna och föreningarna som 
övernattar i dem.

KRISTINESTADS GYMNASIUM
Ulrika Eleonoravägen 3, 64100 Kristinestad
Inkvarterade: Grankulla GF, Kyrkslätt IF, Ekenäs GF.
 
KRISTINESTADS HÖGSTADIESKOLA
Skolbrinken 4, 64100 Kristinestad
Inkvarterade: Borgå GF, Hejdi, HGK, Pargas IF.
 
KRISTINESTADS SKOLA
Skolgatan 13, 64100 Kristinestad
Inkvarterade: GIF Toppen, Vasa GF, ÅKG Palästra, Lovisa GF.
 
KRISTIINANKAUPUNGING LUKIO OCH KRISTIINANSEUDUN KOULU
Stationsgatan 4-6, 64100 Kristinestad
Inkvarterade: JKG, IK Kronan, IF Drott, GF Nordan, Nykarleby GF.
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Hotell Leila
Västra Långgatan 39 
64100 Kristinestad
 
Hotell Alma
Packhustorget 
Parmansgatan 2 
64100 Kristinestad
Obs! Reception vid Västra 
Långgatan 39 (Hotell Leila)
 
Hotell Kristina
Östra torget 1 
64100 Kristinestad
 
Hotel Krepelin
Östra Långgatan 47 
64100 Kristinestad
 
Willa Rosetti
Tjärhovsvägen 10 
64100 Kristinestad
 
Bockholmens Camping
Salavägen 32
64100 Kristinestad

Vinkel stuga
Hållfastskagatan 8
64100 Kristinestad

Wanha tupa
Lillsundsvägen 39
64300 Lappfjärd
 
Walssitupa
Lillsundsvägen 39
64300 Lappfjärd
 
Paapantupa
Närpesvägen 4 
64100 Kristinestad
 
Bötombergens lägerhus
Bötomberget
64300 Lappfjärd

Pärus Fors Fiskarstugor
Lappfjärdsvägen 1227
Perus
 
Nordmans Bed and 
Breakfast
Hannusvägen 28
64460 Härkmeri
 
Red & Green
Hotel & Restaurant
Närpesvägen 16 C
64200 Närpes

ÖVRIG INKVARTERING
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FESTIVALENS TIDTABELL



12



FRUKOST
Ni som har äran att sova i skolor erbjuds en bra start på dagen 
med en stärkande festivalfrukost på den egna skolan. 
Under hösten tillbringade LGF:arna några soliga dagar i skogen 
och plockade vitaminrika blåbär till gröten/yoghurten som serve-
ras. Du kan även komponera en egen festivalsmörgås som kan 
avnjutas med en kopp kaffe eller te.

LUNCH OCH MIDDAG
Under festivaldagarna får ni er till Kristinestads högstadieskola, 
Skolbrinken 4, bege. Där kommer Restaurang Jungman att ser-
vera er lunch och middag i dagarna tre. Vad sägs om (Varg)grott-
mannens gryta då er ork börjar tryta eller en kanonbra fisksoppa 
som gör att ni orkar hoppa?
För luncherna och middagarna finns ett riktgivande schema för 
när olika massprogramsdeltagare kan gå och äta. Tidsschemat för 
måltiderna rekommenderar vi att ni till mån av möjlighet följer, 
detta för undvika rusning.

BESPISNING

FRUKOSTEN SERVERAS FÖLJANDE TIDER:
lördag kl. 6.30-9.00
söndag kl. 7.00-9.00

FREDAG
Lunch kl. 11.00-14.00
11.00-12.00 Akrobatikmass, barnmass och Hop on
12.00-13.00 Showmass, vuxenmass och truppmass
13.00-14.00 Hopprepsmass och Family power
Middag kl. 16.00-18.30
16.00-17.00 De som ska på gala kl. 18.00
17.00-18.30 De som ska på gala kl. 20.00

13



LÖRDAG
Lunch kl. 10.30-13.00
10.30-12.00 Hopprepsmass, truppmass, Hop on 
och akrobatikmass
12.00-13.00 Family power, showmass, barnmass
och vuxenmass
Middag kl.15.00-18.00
15.00-16.30 De som ska på gala kl. 16.00
16.30-18.00 De som ska på gala kl. 18.00

SÖNDAG
Lunch kl. 10.30-13.00
10.30-11.30 Hop on, truppmass, Family power
och showmass
11.30-13.00 Barnmass, hopprepsmass, akrobatikmass 
och vuxenmass

14

FESTIVALHOLKEN – räddaren i nöden då hungern smyger sig på 
Under festivalen kommer det att finnas festliga festivalholkar vid 
träningsplanerna Kristinaplan och Östra sidan som erbjuder något 
för stor och liten gymnast. Låt dej väl smaka av en festlig hotdog 
eller något annat smarrigt såsom kaffe, choklad, frukt eller annat 
smått och gott.

Fredag kl. 10.30-17.00 vid Kristinaplan och Östra sidan
Lördag kl. 8.30-13.00 vid Kristinaplan och Östra sidan

Söndag kl. 8.00-12.00 och kl. 13.30-16.00 vid Kristinaplan
På varje skola finns också möjlighet att köpa snacks.

FESTIVALHOLKARNAS ÖPPETHÅLLNINGSTIDER
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FREDAG 17.6
Lunch

Middag

LÖRDAG 18.6
Lunch

Middag

SÖNDAG 19.6
Lunch

FESTIVALMENY
17-19 .6 .2016

Sombrero y poncho
Köttfärssås i mexikansk stil

Kanonbra fisksoppa
Gräddig fisksoppa ur äkta soppkanon

Kattpiskarlax
Lax i gräddig citrus- och dillsås

(Varg) Grottmannens gryta
Mustig gryta av mört nötkött

Drottning Kristinas kräm
Efterrättskräm av blåbär, hallon och 

jordgubbar

Dragen gris
Pulled Pork; saftig övermogen gris i 

bbq-sås

Kaffe och kaka!

ALL MAT ÄR LAKTOSFRI
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FREDAG

Simhallsdisco
Simhallsdisco för barn och unga. 
Simma till tonerna av medryckande 
discomusik.
Ålder: från 7 år. Är du mellan 7 och 10 
år ska du ta med dig en vuxen.
När: kl. 18.00-21.00. Bassängen stäng-
er kl. 20.30.
Plats: Kristinahallen
Pris: 3€/barn & 6€/vuxen
 
Bungytrampolin
Prova höga hopp och volter i 
bungyjumptrampolinen.
Fredag kl. 14.00-20.00
Lördag kl. 10.00-13.00 & kl. 16.00-18.00
Ålder: 4 år och uppåt (max 90kg)
Plats: Vid Kristinahallen
Pris: 5€/hoppning
Med väderreservation.
 
Ungdomscafé
Kom och spela biljard, pingis eller 
sällskapsspel, öva festivalprogram på 
gården, jamma på öppen scen eller 
bara umgås. Servering av kaffe, te, saft 
och snacks.
Ålder: 13-17 år
När: kl. 19.00-23.00
Plats: Kristinestads ungdomsgård, 
Strandgatan 37.

Kvällsandakt
Kvällsandakt med inslag av dans och 
musik i Kristinestads vackra träkyrka 
Ulrika Eleonora.
När: kl. 22.00
Plats: Ulrika Eleonora, Staketgatan 1.

LÖRDAG

Äventyrsbana
Ett absolut måste för de äldre barnen 
är den adrenalinhöjande äventyrsba-
nan med bland annat höghöjdslina, 
korgklättring och en Geocaching skatt-
jakt.
Plats: Högstadieplan
Ålder: Från 7 år och uppåt.
När: Kl. 18.00-22.00
 
Hopsis Hoppborgspark
För de mindre barnen finns en rolig 
och fartfylld hoppborgspark med
bland annat piraternas land och Dino 
slide som ni inte vill missa. Hoppborgs-
parken ordnas av våra lokala Folkhäl-
san föreningar.
Plats: Högstadieplan
Ålder: 3-12 år. Små barn i en vuxen 
persons sällskap.
När: Kl. 18.00-21.00
Med väderreservation.

På området finns även Folkhälsans 
nyhet smoothiecykeln. Pris 1€

Öppna Portar
Ta tillfället i akt och låt dig inspireras 
av Kristinestads vackra trädgårdar med 
många loppisar, hantverksutställningar 
och caféer. Biljetter kan köpas i festival-
kansliet och på torget.
När: Kl. 10.00-18.00 både lördag och 
söndag.
Pris: med festivalpass 5 €/dag, barn 
under 12 år gratis. Utan festivalpass 
10€/dag.

FRITIDSAKTIVITETER
För att delta ska man ha med sig deltagarpasset
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 EN AVKOPPLANDE AFTON MITT I HJÄRTAT AV LAPPFJÄRD

Förrätt:
Toast Skagen med örtsallad

Huvudrätt:
Grillad kyckling med chili-rödvinssås och örtolja, 

ljummen potatissallad

Efterrätt:
Chokladtryffelkaka med havtornsmousse och 

halloncoulis, myntasocker och bär

ALL MAT ÄR LAKTOSFRI

Välkommen på kamratsits
På menyn står en härlig blandning av somriga och delikata smaker. 
Under tiden som sitsens deltagare kan njuta av middagen, utlovas 
underhållande sång- och dansuppträdanden. Under kvällen delas 
också förbundets förtjänsttecken ut. Efter middagen bjuds det på 
svängig livemusik av bandet PopDean. Kamratsitsen går det inte 
längre att boka plats till. Kom ihåg att hyra ditt vinglas i festivalkans-
liet. 

PLATS
Lappfjärds ungdomslokal (Finngärdstået 11, 64300 Lappfjärd)

GRATIS BUSSTRANSPORT TILL LAPPFJÄRD:
Bussarna åker från Kristinahallen mot Lappfjärd UF med start kl. 
19.15. Tre bussar åker två varv vardera och de startar då bussarna är 
fullsatta. Sista bussen går kl. 19.45. 

GRATIS BUSSTRANSPORT TILL KRISTINESTAD: 
Bussar åker från Lappfjärd kl. 23, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00.
Utöver det kan man beställa taxi till och från Lappfjärd

Meny
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Varje massprogram som uppträder på hu-
vudfesten tränar 1,5h på Kristinaplan, d.v.s. där 
uppvisningen senare sker, och 2h på en annan 
plan. Eftersom många gymnaster har anmält 
sig till fler än ett massprogram finns det 27 olika 
kombinationer av dubbleringar och detta gör 
att det är svårt att få sådana träningstider som 
skulle passa alla. Om dina massträningar går på 
varandra, prioriterar du den träning som är på 
Kristinaplan.
 
I år har vi dessutom flera utemassprogram än 
tidigare år och det gör att träningsschemat 
blir fullspäckat. Vi önskar att ni har överseende 
med detta och förstår varför vissa träningar bör-
jar så tidigt som kl. 07.30 på lördagsmorgon. 
På lördag eftermiddag avslutar hopprepspro-
grammet sin träning på Kristinaplan samtidigt 
som man skall ställa upp för festparad på Öst-
ra sidans träningsplan. Därför ordnar vi buss-
transport åt deltagarna i Hopprepsprogrammet 
mellan dessa två planer, så att förflyttningen går 
så smidigt som möjligt.
 
Toaletter och kioskförsäljning finns vid varje trä-
ningsplan.

FESTIVALPARADEN tågar iväg lördag kl.14.00. 
Vi samlas på östra sidans idrottsplan kl.13.30. 
Varje förening skall utse en paradansvarig som 
ser till att föreningens deltagare finns på rätt 
plats vid rätt tidpunkt. De paradansvariga sam-
las på Östra sidans idrottsplan kl.13.20 för aktu-
ell information. 

Festivalparaden är det tillfälle då man i Kristi-
nestads gatubild klart ska kunna se att det är 
festivalyra i staden. Därför uppmanar vi nu alla 
föreningar till att öva in några hejarramsor el-
ler sånger, som man marknadsför sin egen för-
ening med.  Därtill kommer varje förening att 
få festivalvimplar att vifta med under paradens 
gång.

MASSPROGRAMS-
TRÄNINGAR

FREDAG 17.6
Kristinaplan 
Kl. 11.00-12.30 Show  
Kl. 12.30-14.00 Akrobatik 
Kl. 14.00-15.30 Barn  
Kl. 15.30-17.00 Trupp  
 
Östra sidans sportplan         
Kl. 11.00-13.00 Vuxen        
Kl. 13.00-15.00 Hop on  
Kl. 15.00-17.00 Hopprep 

Högstadiets idrottsplan             
Kl. 15.30-17.30 Family Power

LÖRDAG 18.6
Kristinaplan
Kl. 7.30-9.00 Hop on
Kl. 9.00-10.30 Vuxen
Kl. 10.30-12.00 Family Power
Kl. 12.00-13.30 Hopprep
 
Östra sidans sportplan
Kl. 7.30-9.30 Akrobatik
Kl. 9.30-11.30 Show
Kl. 11.30-13.30 Trupp

Högstadiets idrottsplan             
Kl. 9.30-11.30 Barn

SÖNDAG 19.6
Kristinaplan
Kl. 8.30-10.30 ALLA Avslutningen
Kl. 10.30-10.45 Barn
Kl. 10.45-11.00 Hopprep
Kl. 11.00-11.15 Akrobatik
Kl. 11.15-11.30 Vuxen
Kl. 11.30-11.45 Hop on
Kl. 11.45-12.00 Trupp
Kl. 12.00-12.15 Family Power
Kl. 12.15-12.30 Show
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På ett evenemang som FSG festival kan man vara säker på att det gömmer 
sig en och annan scenkonstnär. Känner du dig manad, så ta chansen att 
inta scenen en stund, ensam eller tillsammans med en grupp andra entu-
siaster. 

På fredagkväll kl.19-21 ordnas Open stage nere vid stranden bredvid res-
taurang Jungman. Där får man uppträda med spontana inslag i form av 
sång, dans, trolleri, musik eller något annat av underhållningsvärde. 
Scenen är en liten, ca 6x4m. Eventuell musik för framträdandet tas med till 
platsen i form av usb-minne, eller på valfri teknisk pryl som går att ansluta 
till AUX-kabel. 

Anmäl gärna deltagande i Open stage senast 31.5 till elin@idrott.fi. Ta 
kontakt också ifall om det finns frågor eller funderingar kring detta evene-
mang. 

OPEN STAGE



Träningstiderna för galorna finns på 
följande sida. Eftersom träningstiderna 
krockar med massprogrammens träning-
ar är det viktigt att komma ihåg att det är 
massprogrammens träningar som priori-
teras. Viktigast är det att några från varje 
program kan vara med och kolla ljussätt-
ning samt övrigt praktiskt på plats under 
träningstiden.
 
Såsom tidigare har påpekats är Kristi-
nahallen något mindre än vad tidigare 
hallar på gymnastikfesterna varit och det 
är bra att komma ihåg att publiken sit-
ter tätt inpå uppvisningsområdet från tre 
olika håll. Den del av publiken som ser 
uppvisningarna rakt framifrån sitter del-
vis högt uppe vilket tyvärr leder till att de 
inte ser de dansare som står längst fram 
på mattan. Uppvisningsområdet är en 
RG/trupp kanves i storleken 15m x 20m.
 

Såväl fredags- som lördagsgalan av-
slutas med att alla gymnaster kommer 
in på golvet och dansar festivaldansen 
tillsammans med publiken. Därför skall 
man inte klä av sig uppvisningskläderna 
efter sitt uppträdande, utan vänta på av-
slutningen.
Gymnasterna som deltar i galan kommer 
inte att ha möjlighet att sitta på publik-
platser i salen men backstage finns ett 
par skärmar som visar vad som händer 
på scenen.
 
I Kristinahallen hörs det väldigt bra ut till 
publiken om man är högljudd i omkläd-
ningsutrymmena, därför ber vi er redan 
nu notera att under galauppvisningarna 
är det största möjliga lugn och ro i om-
klädningsrummen som gäller.
 
Koreografer: kom ihåg att skicka in mu-
sik och information angående program-
met före den 31.5.
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FREDAG                                     
kl.12.00-12.15          IF Drott  Pojkar-Herrar
kl.12.15-12.30          HGK   Stavprogram
kl.12.30-12.45          VGF   Sommarminnen
kl.12.45-13.00          Nykarleby GF  Pa to hopp na
kl.13.00-13.15          NGF             Phantom of the opera
kl.13.15-13.30          BGF    Syjuntta
kl.13.30-13.45           FSG WG 15 (O)lika
kl.13.45-14.00          PAUS
kl.14.00-14.15       JKG    Magic
kl.14.15-14.30          JKG    Cats
kl.14.30-14.45          JKG    Carpe diem
kl.14.45-15.00          FSG WG 15 Tivoli
kl.15.00-15.15          Hejdi   Moonlight swim
kl.15.15-15.30          Makitanza             On the islet
                        
LÖRDAG                                     
kl.8.30-8.45              FSG WG 15     Möten
kl.8.45-9.00              Annas flickor    Samman
kl.9.00-9.15              FSG WG 15     Disco
kl.9.15-9.30              JKG     Sing and swing
kl.9.30-9.45              FSG WG 15     Vinter
kl.9.45-10.00            NGF              People help the people
kl.10.00-10.15          GFH Isadora    Mitt galna hjärta
kl.10.15-10.30          VGF & GGF  Briljanter och Pärlor
kl.10.30-10.45          PAUS 
kl.10.45-11.00          FSG WG 15     Baby, wake up it´s holiday
kl.11.00-12.00          Seniormass   Dansmedley
kl.12.00-12.15       FRII   Öppna landskap
kl.12.15-12.30          LGF                      Cirkus
kl.12.30-12.45          HGK    Redskap

T R Ä N I N G S T I D E R
FÖR GALAPROGRAM I KRISTINAHALLEN
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FÖRENING
IF Drott, Närpes, 
VRF, VGF, FSG WG15 
GFH Isadora 
JKG     
VGF & GGF
 
LGF 
FSG WG 15
Seniormass    
NGF
HGK 
Annas flickor
FSG WG 15 

LGF
FRII
FSG WG 15

PROGRAM
Vinter

Mitt galna hjärta
Sing´n swing
Briljanter och Pärlor - Potpurri 
av tävlingsprogram
Cirkus 
Möten
Dansmedley
People help the people
Tumble like
Samman
Baby, wake up it´s holiday

Myggor, WG15 
Öppna landskap
Disco

Tillsammans
KVÄLLSGALA I KRISTINAHALLEN LÖRDAG KL. 16.00 OCH KL. 18.00

KOREOGRAFI 
Pamela Skytte

Karin Forsström, 
Susanne Åkerholm   
Henrika Kumlin & 
Anna Jern-Houttu
Charlotte Grönvik 
Julia Gustafsson 
Gun Svenlin & Liane Byggmästar
Sandra Sundlin & Anna Teir 
Cecilia Andler 
Anna Backlund
Birgitta Rautalin 
& Jan-Magnus Westerlund 
Illusion      
Antton Laine
Jenny Jansson
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KVÄLLSGALA I KRISTINAHALLEN FREDAG KL. 18.00 OCH KL. 20.00
Regi och manus: Sarah Bergkulla

PROGRAM   
Magic 
Syjuntta
Stavprogram
Glada jäntor 
Sommarminnen
Pojkar-herrar  
Tivoli   
Phantom of the opera  
Cats                  
Moonlight swim        
(O)lika       
Pa to hopp na?           
Carpe diem             
On the islet            

Minnen
FÖRENING 
JKG
BGF
HGK   
LGF     
VGF   
IF Drott  
FSG WG 15
NGF  
JKG   
Hejdi    
FSG WG 15 
Nykarleby GF 
JKG
Makitanza

KOREOGRAFI 
Mikaela Kurula
Wiola Lönnberg
Rasmus Jyry     
Illusion
Sandra Kuusisaari & Henrika Kumlin
Dan Backlund
Karolina Stenfors
Sandra Sundlin & Anna Teir 
Mia Högkvist     
Julia Salmela
Nina Hållfast
Carina Björkman
Susanne Åkerholm & Mia Högkvist 
Marco Bjurström



KOREOGRAFI 
Mikaela Kurula
Wiola Lönnberg
Rasmus Jyry     
Illusion
Sandra Kuusisaari & Henrika Kumlin
Dan Backlund
Karolina Stenfors
Sandra Sundlin & Anna Teir 
Mia Högkvist     
Julia Salmela
Nina Hållfast
Carina Björkman
Susanne Åkerholm & Mia Högkvist 
Marco Bjurström

Då festivalparaden nått sitt mål i Rådhusparken kommer FSG festivalens invigning 
att börja. Från rådhustrappan finns en utbyggd scen som blir 5 x 10m, det vill säga 
den är relativt liten. Scenen är vita elementplattor som är uppmonterade mot trap-
pan. Vill man i sin koreografi använda de översta trappstegen på något sätt är detta 
möjligt.
 
Omklädningsutrymmena är begränsade vid denna scen och det är därför bra att 
komma ihåg att man måste vara snabb med ombytet för att vi ska få allt att löpa.
 
Ordningen för uppvisningen på torgscenen finns här nedan. De tre första program-
men kommer att visas i samband med den officiella invigningen och därefter fort-
sätter torguppvisningen. Programmen kommer att följa varandra i rask takt för att 
gymnaster och publik skall hinna till galan som börjar kl. 16.

INVIGNING OCH TORGUPPVISNING

23

Invigning och torguppvisningar
RÅDHUSPARKEN LÖRDAG KL. 14.30
Inhiberas av säkerhetsrisk vid regn

10. Undo 
Närpes gymnastikförening
11. Loose control 
Borgå gymnastikförening
12. Better when I´m dancing 
Lappfjärds gymnastikförening, Liora
13. Truppgymnastik 
Vasa gymnastikförening, Emerald
14. Gymnastikglädje 
If Drott
15. Gold 
Lappfjärds gymnastikförening
16. Truppgymnastik 
Grankulla gymnastikförening, Beryll
17. Back to the beginning 
Vasa gymnastikförening
18. Hanging tree
Nykarleby gymnastikförening

1. Lappfjärds valsen 
Dam- och manskörerna i Kristinestad 
och Lappfjärd 
2. Invigning av FSG festival
FSG:s ordförande Ulrika Jansson
3. Don´t worry
Lappfjärds gymnastikförening, Eweliah
4. Dancing with pirates 
Gymnastikföreningen i Helsingfors

5. Stadens hälsning 
Riitta El-Nemr

6. Hills to climb 
Vasa gymnastikförening, Almandin
7. FESTIVALDANS Vida 
Alla
8. GB-boys & The Ghosts 
Borgå gymnastikförening
9. Zorros & Zenoritas
Hejdi



BARN: HJÄLTAR!
Mariana Grönroos och Nina Hållfast

Vilka tankar har ni inför samövningarna i Vörå och Grankulla? 
Vi hoppas att alla Hjältar är lika taggade inför första gemensamma övningarna som vi är. Vi 
ska ha hjälte-kul och vi koreografer väntar extra mycket på att få se nya delen. Senast på den 
här övningen får alla sina linnen samt hårband och tarra till capen. Observera att alla ska ha 
fast capen med hårband redan på samträningen. Då hålls capen bra fast och längden blir 
perfekt för både längre och kortare Hjältar.
 
Hur känns det med bara några veckor kvar till festivalen? 
Nedräkningen kan börja! Äntligen får vi alla snart uppleva och se resultatet av allt övande!
 
Vad tror ni att kommer att vara höjdpunkten för er under festivalen? 
Som så många andra, ser vi fram emot att få se slutresultatet under Huvudfesten på söndag-
en. Vi hoppas också få uppleva hjälte-roliga träningar med alla hjältar och skurkar. 
 
Övrig hälsning
Vi vill redan nu tacka alla ledare ute i föreningarna och också våra Skurkar. Utan er skulle det 
inte bli till någonting alls. Vi uppskattar ert engagemang - ni har inspirerat oss så mycket och 
gjort hela processen mera givande och rolig för oss! Stort tack!

HÄLSNINGAR FRÅN 
F Ö R B U N D S T R U P P L E D A R N A
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HOPPREP: JUMPING NINJAS
Andrea Sågbom, Nicolina Eriksson och Rebecca Ingves

Vilka tankar har ni inför samövningarna i Vörå och Grankulla?
Det ska bli roligt att få hoppa tillsammans med er alla! Vi ser fram emot att se resulta-
tet av vårens träningar och det blir spännande att se programmet med de rätta plat-
serna och större antal deltagare.
 
Hur känns det med bara några veckor kvar till festivalen?
Det känns jättebra, vi känner oss redo och taggade nu när festivalen äntligen börjar 
närma sig på riktigt. Hoppas ni känner likadant!
 
Vad tror ni att kommer att vara höjdpunkten för er under festivalen?
Att se vårt program visas på huvudfesten på söndagen kommer nog vara en av höjd-
punkterna! Såklart även att få vara med om FSG festivalen och yran tillsammans med 
er andra.
 
Övrig hälsning
Kämpa på med träningarna, nu kör vi slutspurten! Om ni har frågor så är det bara att 
höra av sig! Hoppa på :)
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AKROBATIKMASS
Nicolina Eriksson och Rebecca Ingves

Vilka tankar har ni inför samövningarna i Vörå och Grankulla? 
Det ska bli roligt att se vårt program och alla helheter. Det är först nu som alla forma-
tioner faller på plats!

Hur känns det med bara några veckor kvar till festivalen? 
Det känns spännande att festivalen snart är här! Året har gått snabbt och det känns 
som igår då vi låg ute på gräsmattan och valde musik till vårt program.

Vad tror ni att kommer att vara höjdpunkten för er under festivalen? 
Höjdpunkten kommer nog att vara att få se vårt program och att uppleva stämningen 
under festivalen!

Övrig hälsning
Bara några veckor kvar, nu gäller det att finslipa de sista detaljerna i programmet! 
Träna flitigt så ses vi snart!
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Vilka tankar har ni inför samövningarna i Vörå och Grankulla? 
Vi är nog mest ivriga att få träffa alla dansare i Södra Finland och Österbotten. Det 
kommer att vara en intensiv träning där vi för första gången får se att platser och för-
flyttningar fungerar.

Hur känns det med bara några veckor kvar till festivalen? 
Klart det börjar kännas lite pirrigt men samtidigt är nog läget under kontroll. Vi vet att 
det övas för fullt ute i föreningarna och vi börjar snart räkna dagarna tills vi alla ses i 
Kristinestad. 
 
Vad tror ni att kommer att vara höjdpunkten för er under festivalen? 
Absolut huvudfesten på söndag, då vi får visa programmet åt publiken och se på alla 
andra masstruppsprogram. 
 
Övrig hälsning
Slutspurten är igång och vi hoppas programmet börjar sitta nu. Då vi ses under sam-
övningarna hoppas vi att alla vet sin egen plats så får vi effektiv träningstid. Vi kommer 
att informera om hur håret skall vara under samövningen och vi väntar med spänning 
på att kläderna snart skall komma. 
Kom ihåg att det finns en uppdaterad version av instruktionerna samt platserna på 
FSGs hemsida, använd dessa. Lycka till och kom ihåg att stanna upp och njuta!
 

SHOWMASS: WE ALL SEE THE SAME SUN
Lotta Åström och Nina Lindahl
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FAMILY POWER: SKEPP O´HOJ LANDKRABBOR!
Patricia Bergkulla

Vilka tankar har du inför samövningarna i Vörå och Grankulla? 
Det ska bli så otroligt roligt att äntligen få träffa alla er som är med i ”Skepp o´hoj land-
krabbor” programmet! Ska bli spännande att se hur ni tolkat programmet och vilka fun-
deringar ni har. Vi ses som sagt endast på samövningarna i Vörå – jag litar på att ni i Södra 
Finland har tränat flitigt och tar kontakt om ni har frågor.
 
Hur känns det med bara några veckor kvar till festivalen? 
Jag hoppas och tror att alla landkrabbor är laddade till max! Nu har vi övat en stor del av 
våren och vi är redo att kasta loss.
 
Vad tror du att kommer att vara höjdpunkten för dig under festivalen? 
Då måste jag ju självklart säga huvudfesten och att få se slutresultatet av ”Skepp o´hoj land-
krabbor”-programmet! Sedan hoppas jag att hela festivalen i sig skall bli en ända festivalyra 
med härliga möten, många skratt, minnesvärda uppvisningar och med en festivalstämning 
på topp.
 
Övrig hälsning
Träna gärna med en scarf på huvudet. Speciellt på lilla landkrabborna. Jag var lite rädd att 
den skulle ramla av när barnen står på huvudet och stora landkrabborna skakar dem, men 
åtminstone i LGF har det funkat bra. Gäller att knyta så pass hårt att den sitter. Sedan har 
ni säkert redan packat ner långa svarta leggings, randiga t-skjortan och ett hejdundrande 
sjörövarhumör i festivalkappsäcken.
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TRUPP: RÖDLUVAN OCH VARGEN
Susanna Fors och Jenna Lindqvist

Vilka tankar har ni inför samövningarna i Vörå och Grankulla? 
Vi är ivriga men samtidigt lite spända på att se hur programmet börjar se ut såhär långt 
på vägen till Festivalen. Vi hoppas att föreningarna har hunnit öva så pass mycket att 
gymnasterna har koll på programmet och att gymnasterna har ett hum om sina egna 
platser. 
 
Hur känns det med bara några veckor kvar till festivalen?
Det börjar kännas pirrigt! Det kommer säkert att kännas mäktigt att se sitt eget mass-
program framföras, men än krävs det en hel del finslipning!
 
Vad tror ni att kommer att vara höjdpunkten för er under festivalen? 
Huvudfesten, då det egna massprogrammet framförs, utan tvekan.
 
Övrig hälsning
Vi hoppas att gymnaster och ledare kommer till samövningarna med gott humör och 
långt tålamod. Vi fokuserar mycket på platserna och på att finslipa så mycket vi hinner.
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HOP ON: CARNAVAL
Anna Skogvik och Alina Rasmus

Vilka tankar har ni inför samövningarna i Vörå och Grankulla? 
Hoppas att allt ska fungera så bra som möjligt på samövningarna trots att inga platser 
har blivit utdelade. Vi får räkna med lite kaos innan allt sitter. Det blir också spännande 
att se hur mycket det har tränats på programmet inom föreningarna. En del deltagare 
har kanske hittills endast bekantat sig med programmet.
 
Hur känns det med bara några veckor kvar till festivalen?
Det är roligt och nervöst att det äntligen snart är dags!
 
Vad tror ni att kommer att vara höjdpunkten för er under festivalen? 
Höjdpunkten kommer definitivt att vara att få se när alla deltagare dansar i program-
met som man haft i bakhuvudet under ett och ett halvt års tid.
 
Övrig hälsning
Anna ser fram emot att träffa er i Grankulla och Norrvalla, Alina får förbereda sig för 
en festivalbaby :)
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FESTIVALDANSEN: VIDA
Dansgruppen Illusion

Hur känns det med bara några veckor kvar till festivalen?
Det känns otroligt spännande! Vi ser så framemot att få välkomna alla gymnaster till vår 
hemstad Kristinestad och få se alla program som övats flitigt inom föreningarna under 
våren. Som de sjunger i låten Vida ”Finally the time has come, let’s just dance in the sun”. 
 
Vad tror ni att kommer att vara höjdpunkten för er under festivalen? 
Höjdpunkten för oss kommer naturligtvis att vara när vi får se alla gymnaster framföra 
avslutningen på Kristinaplan - det kommer kännas mäktigt!
 
Övrig hälsning
Nu då Festivalinfo 6 publiceras är det endast 20 dagar kvar tills FSG festivalen går av sta-
peln - så det är bara några träningar kvar tills vi möts på Kristinaplan! Inom kort kommer 
musiken för hela avslutningen samt formationer för den att finnas på FSGs hemsida. Infor-
mationen läggs också ut på alla massprograms respektive grupper på Facebook. 

Tänk så roligt det ska bli att få dela med sig av all gymnastik- och dansglädje till publiken! 
Ta förresten med dig den känslan redan nu, så börjar vi bygga upp festivalfiilisen på 
träningarna tills det är dags att på riktigt sprida den till alla i Kristinestad!
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Under själva festivalen 
får du senaste nytt via 

festivalens officiella 
konton fsgfestival2016 
på Instagram och FSG 
festival 2016 på Face-
book. Ta gärna också 
en hoppbild framför 

fotoväggen som kom-
mer att finnas vid fes-
tivalkansliet. Använd 

hashtaggen #festival-
hopp2016 för alla fes-

tivalhoppsbilder.
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Come together   make memories



	

	

Öppna Portar 
18-19.6.2016 kl. 10-18 

Kristinestad 

Kulturevenemang på gårdar och i trädgårdar lockar till trevlig 
samvaro och bjuder på fantastiska besöksobjekt bakom portarna.  

www.kristinestad.fi - vi finns på Facebook  



Förtjänst 
5      €      / pkt !

Samla in pengar genom att sälja högklassiga 
hudvårdsprodukter för dagligt bruk !

Mosho – Member of the Dermoshop Group

Vi hjälper dig att hitta nya modeller för sparandet 
och för att balansera upp ekonomin.

www.sparbanken.fi

NÄRPES SPARBANK AB | 010 423 9000 | www.sparbanken.fi/narpessb
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hudvårdsprodukter för dagligt bruk !

Mosho – Member of the Dermoshop Group

Vi hjälper dig att hitta nya modeller för sparandet 
och för att balansera upp ekonomin.

www.sparbanken.fi

NÄRPES SPARBANK AB | 010 423 9000 | www.sparbanken.fi/narpessb



 
Försäkringsbolaget,

 för allt du bryr 
dig om

Har du något som är extra viktigt och speciellt för dig? Till-
sammans fixar vi den bästa försäkringslösningen. Ta kontakt. 
Ring 010 80 81 80 eller kom på besök. Du hittar vårt 
närmaste kontor på adressen folksam.fi



KRISTINESTAD

 Finlands Svenska 
Gymnastikförbund

Nokiavägen 2-4
00510 Helsingfors

FINLAND

fsgfestival2016 FSG festival 2016

VÄ L K O M M E N  T I L L
K R I S T I N E S T A D
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