
Dagens festivalbesökare

FEM FESTIVALTIPS 
KULTUR

11.  Dodecalis, Stortorgets parkering. Öppet 14-19. 
Specialvisningar kl 12 och 13 för äldre och funktions-

varierande. Man kan lätt missta det för en jättelik hoppborg 
för barn, men missa inte Dodecalis. En fantastisk upplevelse 
med färg, form och ljus av Alan Parkinson. 

LUGN

2 Barnlandet kan man ta del av stärkande yoga för den 
som nyligen fått barn och beisen är välkommen med. 

Bakom arrangemanget kl 12.15 och 14 står Infi nite Yoga.

DANS

3Bollywood-dans av dansgruppen Floer power kl 16 på 
scen Fontänen nära Kaptensbron, Raoul Wallenbergs 

park.

HUMOR

4Lyssna på komiker på tursitbåten Rundan, nu även 
kallad Humorbåten. Här utlovas skratt från Sveriges 

mest prisade ståuppklubb MACK. Kl 16, 17, 19 och 20.30.

MUSIK

5 Malmö Symfoniorkester spelar dansmusik av artister 
som Avicii och Swedish House Mafi a mfl . Kl 21.15 på 

Stortorget.
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Varför är du på festivalen?
Vi brukar vara här varje år men Noa har aldrig varit 
här innan. Vi tänkte gå hit i söndags men det var så 
mycket folk så vi tänkte att vi får komma tillbaka en 
annan dag lite tidigare så att han hinner leka och då 
gick vi hit idag istället. 

Vad är det bästa respektive sämsta med festi-
valen?
Det bästa är framförallt det som fi nns för barnen. Här 
på barnlandet fi nns det jättemycket och det är av-
skilt från alla matställen och mycket grönområde att 
springa på. Det sämsta är alla långa köer, men det kan 
man inte komma ifrån. 

Vilket är ditt bästa festivalminne?
Mitt bästa festivalminne är när min dotter uppträdde 
på Stora Scenen. Hon vann lilla Melodifestivalen 
samma år och uppträdde med låten Superduperkille. 
Då var hon bara tolv år. 

Vad skulle du göra om du var festivalgeneral? 
Jag skulle se till att det blev billigare för det är väldigt 
dyrt med karuseller. Så jag hade försökt hålla pri-
serna nere så att alla kan åka karuseller. Sen skulle 
det vara två veckor istället för en, för då hade det inte 
blivit lika mycket folk på en gång. Men annars tycker 
jag att festivalen är bra som den är. 

Lotta Larsson tillsammans med barnbarnet Noa, 2 år, och 
hunden Totte. 

MALMÖ
Programmering, kan 
det vara någonting för 
barn? 

I Barnlandet kunde 
såväl små som stora 
prova på under månda-
gen.

– Syftet är att ge 
barnen ett intresse för 
vetenskap i allmän-
het, säger Rebecka 
Rådström som arbetar 
för Vattenhallen Sci-
encecenter som håller 
i ExperimentExpressen 
under festivalen. 

Det var fullt av liv och rö-
relse i solskenet på Barn-
landet mitt emot Stadsbib-
lioteket under måndags-
eftermiddagen. I Vattehal-
lens tält satt små och stora 
med fokuserade blickar 
framför datorer och knap-
pade, medan andra låg på 
marken och försökte få 
små robotnyckelpigor att 
svänga på rätt ställen.

- Just idag är det teknik 
och programmering som 
står i fokus, säger Rebecca 
Rådström.

- Vi använder ett pro-
gram, Kojo, som är gjort 
för att ge en grund för de 
fl esta andra programme-
ringsspråk. Det är så enkelt 
det kan bli.

Skånskans utsände kun-
de naturligtvis inte låta bli 
att prova och fi ck sig ett 
kompendium i handen. 
Bara att följa instruktio-
nerna. ”Så enkelt det kan 
bli”, sa hon, och visst: vips 
så ritar nyckelpigan på 
skärmen en kvadrat. Och 
sedan en trappa. Det här 
går ju bra.

- Uppgifterna är anpas-

sade för barn mellan fyra 
och sex år, säger Rebecca 
Rådström när hon sneglar 
över axeln på reportern. 

Modet sjunker för en 
stund men återupprät-
tas när nyckelpigan ritar 
en prydlig streckgubbe på 
skärmen. Kanske inte läge 
för ett karriärbyte ännu 
men ändå ...

Teknik och programme-
ring står även i fokus un-
der tisdagen. 

På onsdag kan man till-
verka sin egen såpbubb-
leblandning eller bygga 
ett vindkraftverk. Och på 
torsdag och fredag handlar 
det om att ta reda på vad 
densitet är. Bland annat. 

Ralph Bretzer

Programmering stod               
i fokus på Barnlandet

Det var inte bara barn som fastnade i uppgifter och tester. Enligt Skånskans reporter tonar omvärlden lätt bort när man 
försöker få igång det som har programmerats. I det här fallet robotnyckelpigor.                                                              FOTO: CLAES HALL

Åttaåriga Freja Jonsson från Lund var en av alla de barn som testade på att programmera 
robotnyckelpigor i Vattenhallens tält.                                                                                 FOTO: CLAES HALL

Malmö Symfoniorkester tolkar 
modern dansmusik på Stortorget.




