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PROGRAM HELLO INNOVATUM DISTRICT
KL. 11-16, FRI ENTRÉ!
MUSIK OCH UPPTRÄDANDEN

KONST OCH KULTUR

Uppträdanden på N3 Mötesplats för ung kultur

Vernissage med performance
Konsthallen Trollhättan

• N3 Symfoniorkester repetition
N3s entré kl. 11.00-16.00

• N3 elever uppträder i Stagebox
Kl. 12.30-13.00 och 14.00-14.30

• Ung konst! N3 graffitiworkshop
Utanför N3 kl. 13.00-16.00. I Smedjan
vid dåligt väder.

• Prova-på blockflöjt

N3, plan 3, kl. 11.00-15.30

• Öppen repetition av

teaterföreställningen Flätan

Dramasalen, plan 4, kl. 11.00-14.00

• Suzuki-elever uppvisning
N3s entré kl. 15.00-15.30

The Flying Family – kända från Talang
2020 - Lilla Nova Arena kl. 11.30, 13.00 & 14.30
(ca 15 min uppträdande)

Invigning kl. 14.00

Saab Car Museum - Temautställningen
Mopeden eller upptäck en del av SAABs
designhistoria. Fri entré kl. 11-16

Innovatum Science Center - interaktiva
utställningar, prova familjeprogrammering.
Fri entré kl. 11-16.

Smedjan - Nyfiken på hur det ser ut i
Smedjan? Ta chansen och kika in.

FÖRETAG & INNOVATION
Innovatum Science Park - Ta en kaffe

hos Innovatum Science Park och hör hur de
arbetar för att hjälpa västsvenska företag och
startups att möta och förändra framtiden.

T-engineering - Håll utkik efter deras själv-

körande bilar mellan kl. 11-12.30. Besök företaget
framför N3 där provbilar finns på plats.

AFRY - Träffa AFRY, ett internationellt företag

TRÄNING OCH HÄLSA

inom teknik, design och rådgivning. Finns på
plats i byggnad 103.

Trollhättan Badminton - Tipspromenad

Ezeride - Samåkningsappen Ezeride. Hör hur

för vuxna och barn och erbjudande på banhyra.

företaget blev till, utvecklades och fick in Nevs
som delägare. Finns på plats i byggnad 103.

Friskis & Svettis - Besök deras monter på

Combitech - Besök Combitech, en nordisk

Nohabgatan, framför N3 och ta del av deras
prova-på-erbjudande. Bjuder på kaffe i lokalen.

Arena Älvhögsborg - Öppet hus med rundvisning, tävlingar, utlottningar, exklusiva erbjudanden under dagen och prova-på-träning.

Skatehallen - Öppet kl. 10-16 och kör familjeskate mellan kl. 10-12.

Salong Innovation - Öppet kl. 11-14 med
tider för bokning och med bra erbjudanden.

lösnings- och konsultpartner med tjänster
inom bland annat digital transformation, cybersäkerhet och totalförsvar. Finns på plats på
monterytan framför N3.

Standby- Standby visar upp nya tekniken

som finns i våra skandinaviska polisbilar.
Besök oss på plats och se vad vi gör!

Workspace - Kraftstaden Workspace, välkommen in kanske kan det vara ett koncept
som passar dig eller någon du känner.

Vårvik - Besök Vårviks tält och hör det

om utvecklingen i Trollhättans nya stadsdel.

MOBILITET
Cykeln i fokus - Överraskning till dig som

tar cykeln till District. Passa på och gör din
cykel höstfin och serva den hos Work Inwest
Center.

Provkör en Tesla - Provkörardag med

MoveAbout som finns på plats med bilar och
bra erbjudande.

Kraftstaden - Besök Kraftstaden på monter-

ytan framför N3 och se några av byggprojekten
som är på gång.

ÄTA OCH FIKA
Restaurangerna - Kalasboden, Gourmet-

korv, Pino & Sal och Nova Mat och Möten har
öppet kl. 11-16.

Café & bageri - Nova Mat och Möten och
caféet hos Trollhättan Badminton har öppet
kl. 11-16.

www.innovatumdistrict.se

