MÄSSTIDNING
HALLSBERGSMÄSSAN 2022

Tusse

Rydell & Quick
Kotte och Vera
Matilda Ernkrans
Kulturskolan
Foodtrucks
Parkour
och mycket mer

FÖRETAGS- OCH FÖRENINGSMÄSSA
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Mässinformation
Mässans öppettider

Foodtrucks och café

Om mässan

Fredagen den 6 maj 13.00 - 19.00

Om du blir hungrig kan du köpa något
att äta i någon av matvagnarna utanför
mässan.

Hallsbergsmässan är en företags- och
föreningsmässa som hålls vartannat år i
Sydnärkehallen.

Är du kaffesugen kan du besöka
Sydnärkehallens café. Du hittar det på
hallens andra våning.

Förutom utställningen innehåller
mässan också ett scenprogram med och
aktiviteter utomhus. Mässan arrangeras av
Hallsbergs kommun.

Lördagen den 7 maj 10.00 - 15.00

Parkering
Mässparkeringen finns på
Transtensskolans parkering, öster
om Transtenskolan. Tillfälliga
vägvisningsmärken sätts upp.
På lördagen går det även att parkera
bakom kommunhuset och biblioteket.
Parkeringen utanför Sydnärkehallen får
bara användas av mässans utställare.

Tillgänglighet
Entré med ramp finns på hallens
norra sida. Parkering för dig med
parkeringstillstånd för rörelsehindrad finns
norr om hallen. Kör in på Idrottsvägen och
följ personalens anvisningar.

Kontakt
kommunikation@hallsberg.se
0582-68 50 00

WWW.HALLSBERG.SE/HALLSBERGSMASSAN

Du hittar mässans
program på
baksidan av
tidningen!

Vill du besöka en
speciell utställare?
Monterkartan finns
längre fram i tidningen.

Kom i tid till Tusse
och Rydell & Quick
om du vill ha en
bra plats!

Det är smart att bo nära alla!
Hallsbergs kommun är en av länets starkaste
tillväxtkommuner. Vi har idag drygt 1 500
företag och en befolkningstillväxt som slår
alla förväntningar (över 16 200 invånare),
detta gör oss till en attraktiv kommun att
leva, bo och verka i.
Flera av kommunens tätorter växer och
företag etablerar sig som aldrig förr. Med
vår infrastruktur tillsammans med vårt
geografiska läge samt att den demografiska
mittpunkten ligger i Hallsbergs kommun göra
att vi har närhet till allt – det är smart att bo
nära alla.
Vi blir en del av en stor arbetsmarknadsregion som är något utöver det vanliga. I
Hallsberg kan du bo och verka över hela
landet.
Närhet, säkerhet, digitalisering,
kraftförsörjning och tillgång på mark är delar
som är viktiga för vår fortsatta utveckling av
att attrahera företag och människor att flytta
till Hallsberg. Det är också det vi kan erbjuda.

Vi har en spännande tid att gå tillmötes
genom stora satsningar på järnvägen,
Sveriges första elväg kommer byggas mellan
Hallsberg och Örebro, flertalet etableringar
av företag och inte minst bostadsbyggandet.
Till sist… Hade inte en fransk poet snott
raden om att alla vägar bär till Rom så hade
antagligen Hallsberg varit känt över hela
världen vid det här laget. För alla (järn)
vägar bär till Hallsberg. På riktigt! Från en
av Sveriges största knutpunkter når man till
exempel Stockholm på en timme och 20
minuter, Göteborg på under två timmar och
Köpenhamn på strax över fyra timmar.
Det är smart att bo nära alla.

magnus larsson,
näringslivschef
i hallsbergs kommun

Tusse
på mässan:

”

Lördagen den
7 maj 14.00

Ibland låtsas jag
vara komiker i
duschen och håller
i en stand up-show.

Dans, glädje
och kärlek
Om man frågar ett barn om deras favoritartist är chansen stor att svaret
blir "Tusse!". Med vinster både från Idol 2019 och Melodifestivalen 2021
har han en självklar plats på den svenska musikscenen, och den
7 maj kan du se honom på mässan.
När och hur startade ditt intresse för musik?
När jag var runt 5 år i kyrkokör.
Vad är ditt roligaste minne från din karriär?
Att ta emot musikpriset Sångfågeln av
The Mamas.
Vad ger dig inspiration?
Mina kompisar, mitt liv och orättvisor i
världen.
Har du något mål eller någon milstolpe du
vill nå med musiken?
Att sprida kärlek och hopp till så många jag
bara kan.
Har du några framtidsplaner?
Många haha!

Berätta någonting kul som många kanske
inte vet om dig!
Jag älskar stand up-komedi och ibland låtsas
jag vara komiker i duschen och håller i en
stand-up show.
Har du varit i Hallsberg tidigare och vad
gjorde du i så fall?
Ja, jag bodde i Nora när jag var liten så då
hamnade man i Hallsberg ibland. Jag hälsade
på kompisar.
Var är du från och var bor du nu?
Jag är född i DR Kongo och uppväxt i bland
annat Leksand. Nu bor jag i Stockholm.
Vad gör du allra helst på din lediga tid?
Kollar skräckisar med kompisar.

Fem snabba
med Tusse
Namn:
Tousin Chiza. Tusse är ett artistnamn.
Ålder:
20 år.
Förebilder:
Bruno Mars och Adele.
Favoritmaträtt:
Tacos.
Husdjur:
Nej.

Vilken av dina låtar är roligast att framföra?
Voices, älskar att se alla barnen sjunga med!
Vilka låtar kommer du sjunga för oss på
Hallsbergsmässan?
Det blir lite covers från Idol och självklart min
egen låt Voices.
Dans, glädje och kärlek utlovas från scenen.

tusse står på mässans scen 14.00 på
lördagen Den 7 maj

Rydell & Quick
på mässan:
Fredagen den
6 maj 18.00

Fullt drag på
mässan med
Rydell & Quick
Hur kom ni till som band?
Vi träffades ute när Christer hade en konsert och det
kändes naturligt att börja spela tillsammans, och satsa
på ett turnerande liv. Vi har sedan dess utvecklat vårt
koncept under åren och byggt upp en hel produktion
med bland annat musiker, tekniker, ljud och ljus,
turnétrailers och stagekit.
Vi har alltid turnerat för publiken och det är för
våra live-konserter som vi brinner även om vi har
släppt två album och ett antal singlar – allt med eget
originalmaterial. Som mest har vi genomfört 249
spelningar på ett år och då med 302 dagar på hotell.
Därav har det varit en ytterst konstig period nu under
covid-19 för oss. Men då har vi istället ägnat oss
mycket åt låtskrivande!
Hur kom ni fram till ert artistnamn?
Det blev naturligt när vi hette så i efternamn.
Det blev aldrig ens en diskussion om det utan föll
naturligt! Christer Rydell och Malin Quick blev helt
enkelt Rydell & Quick.
Hur länge har ni spelat tillsammans?
Vi har sammanlagt gjort över 5 000 konserter sedan
starten år 1989 och vi hoppas att vi får göra många till
– särskilt nu när vi alla får mötas igen efter det långa
uppehållet för vår bransch under pandemin.

Hur många medlemmar består ert band av?
Vi är mellan 8–10 stycken totalt beroende på storlek
på arrangemanget. Vi har alltid med oss dubbla
trummisar och egna tekniker. Vi är en hel produktion
komplett med ljud, ljus, transport och personal.
Bandet består av en basist, två trummisar samt Malin
och Christer som spelar saxofon respektive gitarr och
båda sjunger.
Vad är er största drivkraft?
Publiken, och att det är så pass kul som vi tycker att
det är. Vi är dessutom ett oerhört bra gäng! Alla vill
alltid ge allt och leverera till publiken.
Vilken är den andras bästa egenskap?
Malins bästa egenskaper är att hon är fantastisk att
turnera med. Hon kör långtradare, spelar saxofon,
och är en mångfacetterad turnéperson, mer än
vad man tror när man bara ser henne på bild, helt
fantastisk människa! Hon är alltid på gott humör
och positiv säger Christer. Malin replikerar: Christers
bästa egenskaper är desamma, men framförallt att
han alltid är otroligt positiv! Precis som hela vårt
turnégäng är.
Vad är det roligaste med ert yrke?
Att man får jobba med det man tycker om, att jobba
med sin hobby och något man verkligen brinner för!

Bandet Rydell & Quick, bestående
av Christer Rydell & Malin Quick
är ett rockband som bildades år
1989. De är nu ett av Sveriges mest
turnerade och folkkära artister med
flera hundra gig om året. Bandet
lovar att alltid bjuda på en fartfylld
show, och det är vad som kommer
levereras under Hallsbergsmässan
på fredagen klockan 18.00.
Vad gör ni helst när ni är lediga?
Stunden på scenen är endast en liten del av
vår verksamhet då vi bokar alla gig, sköter om
produktionen, repeterar och håller i mycket praktiskt.
Dessutom skriver vi ju musik och däremellan försöker
vi leva ett normalt liv.
Vilken hit får publiken att gå igång
som mest?
Det spelar såklart stor roll var man spelar och för
vilken publik, men alla vill alltid höra vår egen låt
All in like a rockstar, oavsett var vi är! Hundra
procent, säger Malin.
Vad kan mässbesökarna förvänta sig av
er spelning?
Vi kommer att bjuda på en fartfylld show med
mycket effekter och bra ljud och ljus.
Christer har alltid en fantastisk kontakt med
publiken så räkna med fullt drag från första till sista
tonen!

rydell & quick står på mässans
scen 18.00 på fredagen

Pinklish

E&E Full tallrik

Street food med mycket grönt
och med fokus på smak!
Bland annat serveras
Wraplish med
långbakad karré
eller kikärtsbiffar,
coleslaw, såser
och toppings.

Nytt på
mässan

Traditionella ungerska
maträtter som lángos,
gulashsoppa, schnitzel,
köttbullar med pommes
frites och ungerska kakor.

Thai Takeaway
by Sunisa
Traditionell
thailändsk mat med
inspiration hämtad
från Sunisas hemland.

Foodtrucks
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Parkour
Hallsbergs gymnastikklubb visar
upp träningsformen parkour
och andra gymnastikövningar.
Fredagen 16.00

Prova på golf

Hallsbergs driving range
väster om Sydnärkehallen.
Instruktör från Askersunds
golfklubb finns på plats.
Lördagen 10.00–15.00

Ponnyridning
Ta en tur på hästryggen genom
Ekoparken med Hallsbergs
Ridklubb. Pris 20 kronor. Swish
eller jämna kontanter.
Fredagen 15.00–18.00
Lördagen
11.00–14.00

Hunduppvisning
Kolla på duktiga
vovvar från Hallsbergs
brukshundsklubb!
Fredagen 17.00
Lördagen 11.30

Parkour
på mässan:

Kalaab brinner
för parkour

Fredagen den
6 maj 15.00

Kalaab Asefa är en 18-årig Hallsbergskille som utövat träningsformen
parkour sedan han var nio år gammal. Idag arbetar han som
parkourinstruktör på Hallsbergs gymnastikförening och
som vikarie på ungdomsgården Kuben i Hallsberg.
På mässan kan ni se honom visa upp sina tricks
tillsammans med andra från gymnastikföreningen.

FOTO AV JEZAEL MELGOZA FRÅN UNSPLASH

Berätta lite om din bakgrund, hur hamnade
du i Sverige och Hallsberg?
Jag flydde med min lillasyster från Sudan
till Sverige 2017. I Sverige återförenades vi
med vår mamma som flytt från Sudan tre år
tidigare.
Under de tre åren bodde vi med vänner till
mamma. Jag och min syster fick åka med
flyg från Sudan till Dubai och från Dubai till
Sverige. Vi är födda på gränsen mellan Sudan
och Eritrea.
Hur började du arbeta på Kuben och vad är
din främsta arbetsuppgift?
Jag har varit mycket på Kuben på min fritid
och gillar gemenskapen, så när jag gått klart
min utbildning frågade jag Jonathan som är
fritidsledare på Kuben om jag kunde få jobba
där.
Det var samma sak med gymnastikföreningen. Jag har också gått en kortare
utbildning i att arbeta med barn i grupp vilket
jag tycker är roligt.
Jag hjälper barnen, står i kassan, lagar mat
och säljer mellis.
Hur länge har du arbetat på Kuben?
Sedan hösten 2021.

Det här är parkour
Parkour är en träningsform som
går ut på att utövaren ska ta sig
föbi hinder i omgivningen på ett
kontrollerat och smidigt sätt.
Parkour utövas ofta i stadsmiljöer
och innehåller bland annat tekniker
och rörelser som hopp och
rullningar.

Vad gör du helst på din fritid?
Tränar parkour och umgås med vänner.
Vad tycker du om Hallsberg?
Det är najs att bo här.
Vad är det roligaste med ditt jobb?
Alla människor, man hör ljuden och
atmosfären. Det är en härlig gemenskap.
Hur började ditt intresse för parkour?
När jag var liten, 8 eller 9 år, brukade jag kolla
på filmer om parkour och lärde mig där hur
man skulle göra. Jag hämtar inspiration från
filmer som till exempel Tekken. I Sudan där
jag växte upp fanns en park avsedd för just
parkourträning där man bland annat kunde
öva på volter.
Har du skadat ditt riktigt illa någon gång?
Ja, du ska se mitt huvud. Jag har också
skadat mig på mina armar och ben. En gång
landade jag på ryggen och då fick jag åka till
sjukhus. Jag kunde inte andas men det gick
bra. Man lär sig att ramla rätt.
Hur ofta tränar du?
Jag vet inte exakt, jag har inga träningstider
utan jag gör parkour lite när som helst. När
jag är ute och går till exempel. Det blir mycket
mer träning på sommaren.
Vad är det farligaste du har gjort
inom parkour?
Jag har slagit volter och hoppat från höga
höjder. Jag har också hoppat från ett högt tak
till ett annat. Just nu håller jag på att lära mig
göra volt med flera snurrar.
Vad kan vi få se på Hallsbergsmässan?
Volter och andra parkourtricks, samt lite
gymnastikövningar.

parkouruppvisningen är 15.00 på
fredagen utanför mässhallen

Om Kalaab
Namn: Kalaab Asefa.
Ålder: 18 år.
Bor: I Hallsberg.
Utbildning: Bygg och anläggning
på Alléskolan i Hallsberg.
Arbete: Vikarie på ungdomsgården
Kuben och som parkourinstruktör
hos Hallsbergs gymnastikförening.
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Securitas Sverige AB.................................62

Hallsbergs kommunkrets av
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HärjedalsKök AB........................................ 39
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Mässprogram
FREDAG 6 MAJ

LÖRDAG 7 MAJ

Mässan är öppen 13.00–19.00

Mässan är öppen 10.00–15.00

SCEN

SCEN

13.00 – Invigning
Kommundirektör Lena Fagerlund inviger mässan.

10.00 – Barnteatern Kotte & Vera städar skogen
Ett fartfyllt äventyr för barn från två år om
trollsyskonen Kotte och Vera.

13.10 – Trollkarlen Rolf Oxalaryd
Magiska möten på mässan.
14.10 – Musikunderhållning av Alléskolan
Estetiska programmet, inriktning musik spelar i sitt
sista ensembleprojekt med egen vald musik, allt
ifrån gammal soul till ny pop.
15.00 – Kulturskolan i Hallsberg
Kulturskolan uppträder med körer och elever från
fördjupningslinjen.
18.00 Rydell & Quick
Det blir fullt ös när rockbandet Rydell & Quick
avslutar fredagen med sin scenshow med deras
tolkningar av hits från 80-, 90- och 00-talet.

11.15 – Gympapass för vuxna
Hallsbergs gymnastikförening.
11.45 – Seniorkör
Sångare från Hallsbergs kommun med omnejd
sjunger "Gamla fina låtar".
12.30 – Middagsbjudning med Matilda Ernkrans
Vår konferencier Eva-Lothe Madsen samtalar med
biståndsminister Matilda Ernkrans över en middag
med fiktiva gäster.
14.00 – Tusse
Melodifestivalvinnaren och publikfavoriten Tusse
avslutar mässan.

UTANFÖR MÄSSAN

UTANFÖR MÄSSAN

15.00–18.00 – Ponnyridning i Ekoparken
Pris 20 kronor. Swish eller jämna kontanter.
Hallsbergs Ridklubb.

11.00-14.00 – Ponnyridning i Ekoparken
Pris 20 kronor. Swish eller jämna kontanter.
Hallsbergs Ridklubb.

16.00 – Uppvisning av parkour
Hallsbergs gymnastikförening visar
upp träningsformen parkour och andra
gymnastikövningar.			

11.30 – Hunduppvisning
Hallsbergs brukshundklubb visar upp sina hundar.

17.00 – Hunduppvisning
Hallsbergs brukshundklubb visar upp sina hundar.

ÖVRIGT
13.00-19.00 – Styla ditt hår
Hantverksprogrammet, stylist och frisör från
Virginska skolan i Örebro utför lättare stylingar i
sin monter.

ÖVRIGT
10.00–15.00 – Prova på golf
Hallsbergs driving range väster
om Sydnärkehallen. Instruktör
från Askersunds golfklubb
finns på plats. Klubbor och
bollar finns att låna.

