Udsendt den 27. maj

Koncertnavne til
Snapsting 2021 er klar
Der bliver masser af fed musik til årets Snapsting, der rammer Viborg 21. – 18. juni. Programmet er netop
offentliggjort på Snapsting.dk. Her kan du også læse om, hvordan vi afvikler Snapsting på en Coronasikker måde.
Årets koncerter er god blanding af store, kendte navne, store lokale navne og et drys af internationalt Jazz
fra vores naboer i Sverige. Det er et program med skønne gensyn og nye bekendtskaber i Snapsting-regi.
Mek Pek Party Band åbner Snapsting den 18. juni, og så er vi i gang med fuld fart. I løbet af ugen kommer
blandt andre navne som Jimmy Jørgensen, Dicte, Signe Svendsen, Rugsted & Kreutzfeldt, Gorm & Bull og
Rocazino forbi.
Det kommer ikke til at gå stille af sig, når det 18-mand store orkester Luftens Helte, der spiller Disneyklassikere, går på scenen på Gammeltorv. Koncerten appellerer til store og små, unge og gamle.
Som sædvanligt er programmet fyldt med andet end store koncerter. Snapsting for Børns Familiedag er
søndag den 19. juni, og Seniorfolkemødet, der i år er flyttet i en light-udgave til Nytorv, er tirsdag den 22.
juni. Den 24. juni inviterer Handicap alle til en fælles Snapstingoplevelse med musik af blandt andre Trepas
og Kim & Hallo.
Du kan også tage på historisk byvandring, opleve vægtergang, møde Luni Smil og meget, meget mere.
Læs om de enkelte arrangementer på Snapsting.dk, hvor programmet stille og roligt vokser. Du kan også se
programmet på app’en Govisit.
Snapsting og Corona
Alle koncerter og arrangementer under Snapsting vil til enhver tid leve op til de restriktioner, som
sundhedsmyndighederne anbefaler. Derfor bliver Snapsting i år heller ikke helt det samme, som vi kender.
Til mange arrangementer er der kun plads til et begrænset antal publikummer. Til alle koncerterne på
Nytorv og Gammeltorv er der pladser efter først-til-mølle. Andre arrangører kræver tilmelding eller billet.
Læs mere om, hvordan vi holder et sjovt og sikkert Snapsting, hvor vi passer på hinanden på snapsting.dk.
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