
Catharina O
med

Daniel Sanjayoch
I år bjuder Catharina och Daniel på fyra olika konstvandringar; hitta 
din favorit eller ta del av allihop! Vi erbjuder även kombibiljetter där 
du kan avsluta kvällen med middag på restaurang Annabelle.

Stöld, ilska och kändisar
17 Juli
Konsten i Laholm har inte bara smyckat 
staden - den har även bjudit på dramatik, 
lockat hit kändisar 
och fått människor 
att begå brott! 
Gästmedvandrare 
för kvällen är allas 
vår konstnär  
Kirk Ralph.

Är det en kotlett?
31 juli
Är det en kotlett, en sjöstjärna eller är 
det statyn Sten och Vatten? På den här 
konstvandringen låter vi fantasin flöda, 
vad är det vi ser och vilken känsla får vi 
när vi tittar och känner på statyerna.
Catharina O och Daniel Sanjay har 
tidigare arbetat på Teckningsmuseet och 
lotsat barn genom den offentliga konsten 
i Laholm.
Vi bjuder på glass i gröngräset fram-
för Teckningsmuseet efteråt! Anmälan 
senast ??  på 0735088177 eller info@
danielsanjay.se

Performance-konst- 
vandring med Catharina O 
och Daniel Sanjay
7 augusti
Tillsammans med Kuliss Entertainment 
(Mord på Wapnö, Spöket på Heagård 
m.m) bjuder Catharina och Daniel in 
till en konstvandring utöver det vanliga! 
Helt plötsligt kan personer från förr  i 
tiden dyka upp och låta oss ta del av 
händelser som uppstått i samband med 
konsten i Laholm. Möt Axel Malmqvist 
som ni aldrig sett honom tidigare och 
vad hände egentligen med Killian Zoll?

Konstigt vatten
24 juli
Är den porlande bäcken avkopplande, 
blir du vansinnig av den droppande 
kranen? Ljudet av vatten påverkar oss i 
allra högsta grad. På den här konstvan-
dringen lotsar Catharina O och Daniel 
Sanjay dig genom porlandet, forsandet 
och det stilla vattnet i konsten.

Konstvandringar

Vi rekommenderar även Ulrika Hermelius vandringar Bland gårdar och gränder och Louise Mannerstråles historiska vandringar 
med fokus på hus och skulpturer. Kontakta Turistbyrån för mer information; 0430 – 154 50 och turist@laholm.se

Samling: 18.00* vid Turistbyrån, vandringen tar cirka 1.h 30 min.

Konstvandring med middag: 250 kr
Konstvandring vuxna:  70 kr
13 – 17 år: halva priset (gäller enbart konstvandring, ej middag)
0 – 12 år: gratis*
Vi tar även kortbetalning.
Middag förbokas två dagar innan på 0735088177 eller info@danielsanjay.se Välj 
mellan kött, fisk eller vegetariskt???
* 31/7 samling kl 10.30
*31/7 10 kr för barn i åldern 0-12 år


