Klappar, nöjen och goda smaker i Helsingborg city

Med mindre än en månad kvar till julafton inleder vi julfirandet i city med julskyltningssöndagen den
1 december. Det blir ett fullsmockat program med allt från Jul- och Luciashow till julmarknad. Varmt
välkomna att ladda upp inför julen med oss i city!
Söndagen den 1:a December är det dags för citys mysigaste och mest stämningsfulla dag julskyltningen. Programmet är fullt med exempelvis julmarknad runt Maria Torg och Stortorget, körer,
levande julkrubba, barnaktiviteter på Billeplatsen och nytt för i år, Jul- och Luciashow.
Julskyltningen inleds kl 13 då Helsingborg Drumcorps marscherar genom city med trummor,
bleckblåsinstrument och drill. Ett alltid lika uppskattat musikinslag, oavsett årstid och evenemang.
Citys butiker öppnar kl 12 och strax därefter är julmarknaden också öppen.
Nytt för i år är Jul- och Luciashowen där hela luciaensemblen kompas av liveband. Mega Musik står
för Luciafirandet som tar ett nytt grepp på hela firandet, ni kan förvänta er lite mer show lite mer av
allt.
Vi gjorde en pulkabacke på Billeplatsen för något år sedan och trots att den var liten så blev
den otroligt populär. Vi fortsätter med denna tradition och kallar i år kallar vi det Lek i snö. Vi
lägger till en scen med underhållning och precis som ifjol så får vi besök av Vallåsens
Björnbuse som gärna kramas med barnen, säger Jonas Wilson Stoltz, projektledare för Jul i
City.
Den jazziga jultrion är ett kul inslag i årets Julskyltning. En mobil trio som rör sig runt i city under
dagen och får varenda jullåt att svänga lite extra.
-

Efter julskyltningssöndagen väntas några veckor med julfirande i city, där juliga lördagar fyllda
med en massa aktiviteter leder oss fram till julafton. Den 7 december blir det ”Christmas
Carols” med Pearls of the sound och Rydebäcks gospelkör på terrasstrapporna och lördagen
därpå blir det julig familjelördag med massor av skoj för barnen, säger Malin Thörnwall,
cityutvecklare på Helsingborg City.

För mer information se bifogat program, fullständig information om julen i city finns på www.julicity.se
God Jul och välkommen till Helsingborg city.
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