Gör om mig!
ONSDAG 25 OKTOBER
TID: KL 18.00 • PLATS: JANUS BISTRO • PRIS: 250:Välkommen till en kväll med mode och styling. I priset ingår ceasarsallad (veg finns), ett glas bubbel samt en härlig modeshow. Följ några
personers förvandling med hår, make-up och klädprovning utifrån
deras egen personlighet och kroppsform. Kvällen bjuder också på
underhållning, mat, mingel och stiltips.
Konferencier: Titti Jonsson
Agneta Niklason, Colour me Beautifuls,
finns på plats för råd och tips.
Enbart förköp! Biljetterna finns att köpa hos Butik Johanna,
Christina & Comp, Bak&Fram, Mister samt hos Janus Bistro.

MÅNGKULTURELL

MODEKVÄLL
TORSDAG 26 OKTOBER
KL: 18.00-21.00
Ljusdals Kommunhus • FRI ENTRÉ!

Välkommen till en härlig modeshow med
sång, dans, kläder och inspiration från
andra länder. Hör deras historia både på
bild och på catwalk, allt från högtidskläder till frisyrer.
Vill du prova på en hennatatuering, håruppsättning/flätning
samt provsmaka delikatesser/bakverk så kan det kosta
en symbolisk slant.

PROGRAM
I många år har vi haft
en stor modevisning under
sista helgen i oktober.
Detta år utökar vi eventet
och har en hel vecka med mode,
vi har skapat
LJUSDAL FASHION WEEK
där vi vill ge er många tillfällen att
upptäcka, trivas och umgås i vårt
fantastiska Ljusdal med dess
breda och unika utbud.
Vår ambition är att
LJUSDAL FASHION WEEK
blir återkommande varje år,
och att det kommer att
växa för varje gång.
Vi ses väl på Köpingen!
Tänk Globalt – Handla Lokalt!

MODEVISNING
LÖRDAG 28 OKTOBER • KL 11.00 och 13.00

FREDAG 27 OKTOBER
Senaste inom trender, hållbarhet & design
– en inspirationsföreläsning med

LOTTA
AHLVAR
Med lång erfarenhet av mode och designvärlden.
Har bl.a. ordnat ¨Fashion- och Designweeks¨
TID: KL 8.00 • PLATS: RIOBIOGRAFEN • FRI ENTRÉ!

Följ oss på ljusdalicentrum.se och

Stenhamreskolans Aula • Konferencier Carina Janars
Underhållning av bl.a dansgruppen The Unit
Entré 120:- Förköp hos deltagande butiker.
Eventuellt överblivna biljetter finns att köpa på plats.
I biljetten ingår 10% rabatt i deltagande butiker
(gäller t.o.m 3 november 2017)

MÅNDAG 23 OKT – LÖRDAG 28 OKT
Biblioteket
Ompysslad

Ompysslad

Bak&Fram
Matstället

Utställning: Kläder och hattar genom tiderna.

12.00-12.40 Qigongpass på Ompysslad inkl. smoothie.

Resterande platser som anmäler sig till Ella-Karin Wennberg på
Ett Djupt Andetag får 10% rabatt på ett pass (ord.pris: 120:-).
Anmäl till: ella@ettdjuptandetag.se

Alla kunder som bokar ett nytt set fransar hos
Susannes fransar får 100:- rabatt vid påfyllning
inom 4 veckor. Boka via “Boka Birekt” – Kod: Mode
10% på alla tjänster och behandlingar som bokas under
denna vecka på Ett djupt andetag. Märk bokningen med
"fashion " för att få rabatten.
Alla som köper en klänning får ett par strumpbyxor
utan extra kostnad, värd 129:-. (OBS! Ej öppet på måndag)
Vi firar ett år med musik och underhållning!
Alla som köper produkter/varor (ej mat/fika från menyn)
under hela veckan för minst 200:- är med i utlottning av
presentkort (1.000:-).

MÅNDAG 23 OKT – ONSDAG 25 OKT
Zinko

MÅNDAG 23 OKTOBER

Handla, fixa utmaningen snabbast.
1:an på highscorelistan vinner ett presentkort på 1.000:-

13.00-16.00 Dropin på Ompysslad – prova på vår nya maskin Magic pot.

10.00-18-00 Pensionärernas dag på Butik Johanna, Christina & Comp,

Nordeens Guld, Hälsoboden Ting med Tanke, Berglunds Skor
och Mister. Pensionärsrabatt 10% samt nåt gott att tugga på.

10.00-17.00 Pensionärsstyling på Apoteket. 20 % på all makeup samt en

gåva till alla som handlar i Egenvården för minst 200:-.
12.00-13.00 Lunchmusik på Unitis: “Det tredje rummet”.

10.00-18.00 Barnens dag på sportringen 10% på barn och juniorkläder.

Alla barn får ballonger.
14.00-18.00 Butik Johanna har stylister i butiken.
14.00-17.00 En försmak av julen. Vi på Ericssons Bokhandel

bjuder på smakprov från den nya boken ”Julgodis”.
15.00-18.00 Colour me Beautiful finns på Brands at Baboo och ger kunder

färganalys. Baboo bjuder på bubbel och chokladpraliner.

LÖRDAG 28 OKTOBER
11.00

Modevisning i Stenhamreskolan Aula. Biljettpris 120:-.
Förköp i butikerna.

13.00

Modevisning i Stenhamreskolan Aula. Biljettpris 120:-.
Förköp i butikerna.

10.00-14.00 Biblioteket : Pyssla klippdockor och prova skojiga kläder. Drop-in.

ONSDAG 25 OKTOBER
10.00-18.00 Resväskechansen på Berglunds Skor! Handla denna dag med
18.00

"Gör Om Mig" – följ några personers omstyling på Janus Bistro.
Förköp av biljetter sker hos Christina & Comp, Johanna och Mister.

10.00-15.00 Skoterns Dag på Ljusdals Motor, Yamaha

samt Maskinfirma Eric Gröning.
10.00-16.00 Dropin på Ompysslad – prova på vår nya maskin Magic pot.

15 min djupgående effektiv och resultatinriktad massage. Pris: 295:10.00-16.00 Målartävling med Top Model på Albins Leksaker.
10.00-16.00 Bak&Fram – de 15 första kunderna som handlar för mer än

TORSDAG 26 OKTOBER
10.00-13.00 Dropin på Ompysslad – prova på vår nya maskin Magic pot.

15 min djupgående effektiv och resultatinriktad massage. Pris: 295:Berglunds Skor Skodagar på Berglunds Skor!
Deltag i utlottning av fina skopriser!

som handlar i Egenvården för minst 200:-.

och demonstrerar sina silkesunderkläder.
Utlottning av produkter i butiken.

Kardemumma Handla för 200:- och delta i en tävling där vinnaran
meddelas via telefon på måndag.

FREDAG 27 OKT – LÖRDAG 28 OKT

10.00-17.00 Styling på Apoteket. 20% på all makeup samt en gåva till alla

10.00-15.00 Leverantören Lady Aveny finns hos Christina & Comp

möjlighet att vinna en fin resväska från Delsay.

TORSDAG 26 OKT – LÖRDAG 28 OKT

Kreativitet och hållbarhet – inspirationsföreläsning
på Riobiografen med Lotta Ahlvar

10.00-18.00 Biblioteket: Utställning Friskolan Vintergatans projekt Re-Make.

TISDAG 24 OKTOBER

ONSDAG 25 OKT – LÖRDAG 28 OKT
Fota dig i din drömoutfit från Zinko, lägg upp på
sociala medier och ha chans att vinna din outfit.

8.00-9.00

15 min djupgående effektiv och resultatinriktad massage. Pris: 295:-

14.00-21.00 Pensionärernas dag på Järnvägspizzerian 10% rabatt på ett köp.

Zinko

FREDAG 27 OKTOBER

12.00-13.00 Lunchmusik på Solhuset. Utökad meny.

800:- får en Goodiebag till ett värde av 600:-.
10.00-17.00 Champagnebar på Rosehills.
10.00-22.00 Matstället – sista dagen för vår uteserveringen och vi laddar

upp med varma filtar, fotogenlampor, musik och utebar.

14.00-17.00 Tibor från Snickers Workwear kommer till XL-Bygg

och visar nyheter inom arbetskläder.

Lördagsöppet
till kl. 16.00

Avvikande öppettider kan förekomma.

15.00-18.00 After School på Fifty Fifty med mingel, mellis och styling.

10% rabatt till alla skolungdomar.
18.00-20.00 Tjejkväll på Christina & Comp.
18.00-20.00 Mångkulturell Modekväll på Kommunhuset. Fri entré.
19.00

Modevisning på Sportringen i samarbete med LIF-Dam. Kom
och se våra fotbollstjejer visa upp hösten/vinterns sportmode.

19.15 / 20.15 Ompysslad, Kvällspass qigong 10% rabatt. Anmäl er till Ella.

Under veckan har vi besök av stylistelever från
Stylistprogrammet på Plusgymnasiet i Gävle.
Elever som kommer att finnas på flera av veckans
aktiviteter för att styla besökare och kunder.

