Velkommen til Viborg Snapsting 2017
Viborg byder for 5. år i træk velkommen til Viborg Snapsting. Det sker den 16. – 25. juni 2017.
Gennem 10 dage i slutningen af juni fyldes Viborg af glade og nysgerrige mennesker fra nær og fjern, der
sammen vender byen på hovedet med en helt unik Viborg-blanding af kultur, sport, leg og fest. I år er vi
også stolte af at være en del af Den Europæiske Kulturhovedstad - Aarhus 2017.
Viborg Snapsting var fra midten af 1400-tallet og 400 år frem en årlig tilbagevendende begivenhed i Viborg.
Det var her folk mødtes fra nær og fjern - en folkefest med en herlig blanding af handel, viden, fest og et
farverigt kulturliv. Nu mødes vi igen til Viborg Snapsting.

Viborg Snapsting – en del af det gode liv
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Programmet
Programmet for Viborg Snapsting 2017 rummer aktiviteter og oplevelser for alle.
Nyheder 2017
 Pop Up Kulturhus
Teatret Carte Blanche og en håndfuld internationale scenekunstnere flytter ind i det gamle rådhus
ved Stænderpladsen i en måned. Deres skabertrang kulminerer under Snapsting, hvor de skaber
fire værker særligt til Viborg og stedet. Huset vil også være en åben platform, hvor lokale, kulturelle
idémagere kan bidrage med egne projekter og dele deres idéer, visioner og oplevelser. Du vil kunne
opleve samtalesaloner, korprøver i det fri, en labyrintforestilling, besøge en vinstue, slappe af i en
lounge-installation skabt af og for unge og meget mere.
Pop-up kulturhuset er kulminationen af Carte Blanches projekt KUNSTEN AT LYTTE, som er teatrets
bidrag til Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017.
 Snapsting for børn – European Playground:
Inviterer alle Viborg kommunes børn fra 0-12 år til at være medskabende i værksteder sammen
med børn og kunstnere fra hele Norden. En del af Europæisk kulturhovedstad 2017.
 Reformationsuniversitet:
Foredrag om tidens aktuelle emner set i relation til Reformationen
Pluk fra det øvrige program:
 Festlig åbning af Snapsting
 Gratis koncerter på byens pladser
 Gøglerfestival
 Ghost Light Cabaret
 Nytorv Street Food
 Snapparade
 Pop Up Vinbar
 Sangfestival
 Åben Bispegård med Reformationsøl og Luther Lagkage
 Golf: Best of Viborg Open
 Alley Cats Cruise and Meet – Danmarks største internationale træf for amerikanerbiler
 Hærvejsmarch – Vandrere fra 21 nationer deltager
 Hærvejsløb – Cykelløb fra Flensborg til Viborg og MTB Løb
 Viborg Halvmarathon
 Viborgs Vægtere
 Snapsting med handicap
 Seniorfolkemøde
 Viborg MTB Street Race
 Små og store oplevelser rundt om i byen

Snapsting anno 2017
Snapsting er en folkefest, som hele Viborg laver sammen.
Gennem 10 dage i slutningen af juni fyldes Viborg af glade og nysgerrige mennesker fra nær og fjern, der
sammen vender byen på hovedet med en helt unik Viborg-blanding af kultur, sport, leg og fest.
Snapsting er en fest Viborg skaber i fællesskab, og som byen har været fælles om at skabe i byen i mere end
400 år.
Med Viborg Snapsting 2017 skaber Viborg for femte år i træk en mangfoldig begivenhed, der spejler sig i
byens helt unikke historie. Vi gør atter Viborg til stedet, hvor mennesker mødes, diskuterer, oplever,
handler, fester og er en del af et farverigt og fantastisk fællesskab.
Viborg Snapsting – en del af det gode liv

Det historiske Snapsting
Fra midten af 1400-tallet og 400 år frem strømmede folk til Viborg Snapsting en gang om året. Viborg var
dengang Jyllands hovedby og til det årlige Snapsting mødtes høj som lav for at handle, opleve kultur,
debattere mig deltage i en farverig folkefest.
Den gang var Snapsting
 Et pengemarked, hvor folk handlede med jord og ejendom i hele Jylland
 En nyhedsbørs, hvor folk debatterede politik, og hvor viden blev udbredt og rygter spredt
 Et marked med international handel og ægteskaber blev indgået
 En slags ægteskabsbørs, hvor folk det ene år blev forlovet og året efter blev gift
 Et sted fuld af kultur, underholdning og folkeliv.
 Et tingstævne, hvor alle love og bekendtgørelser blev offentliggjort.

Sessio Novi Anni Prima
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Det er Latin og betyder: Det nye års første ting. Det gamle
Snapsting fandt sted hvert år i januar, så det kan meget vel være
herfra, at Snapsting har fået sit navn.

Snapsting – en del af Den Europæiske Kulturhovedstad - Aarhus 2017.
Hver måned i løbet 2017 finder en større event sted i Region Midtjylland under Den Europæiske
Kulturhovedstad - Aarhus 2017. Disse events bliver kaldt Fuldmåneevents. I juni måned er Snapsting
Fuldmåneevent, og flere af de arrangementer, du kan opleve under Snapsting har fået støtte af Aarhus
2017s kasse.
Blandt dem er:
Snapsting for Børn – European Playground
Inviterer alle børn fra 0-12 år til at være medskabende i værksteder sammen med børn og kunstnere fra
hele Norden og Europa. Borgvold summer af liv og glæde, bevægelse, sange og danse – her er intet
publikum, for alle er aktive deltagere! Ugen slutter med en festlig Snapparade gennem byens gader.
Teatret Carte Blanches KUNSTEN AT LYTTE
Et 2-årigt projekt, der kulminerer i et epicenter, der bliver skabt af og med unge i samarbejde med et hold
af internationale kunstnere. Her har du mulighed for at opleve en levende installation, som inviterer dig til
at gå på opdagelse i forbindelserne mellem dig og mig, mellem os og den by, som omgiver os.
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Snapstings logo
Snapsting-logoet symboliserer Snapstings mangfoldighed af
aktiviteter gennem de mange små detaljer, der tilsammen udgør
det grønne S.

Snapsting-logoet favner fortid og nutid samt forener historiske og
nutidige elementer i en forståelig og elegant helhed. Snapsting
er til stadighed i udvikling, hvilket bliver underbygget i det
legende og foranderlige visuelle udtryk i logoet.

Se mere på www.Snapsting.dk
Her kan du downloade pressemeddelelser, logo og pressefotos

Den lokale forankring
Det omfattende program for Snapsting med en mangfoldig palet af aktiviteter er skabt af borgere,
institutioner, foreninger, frivillige, forretningsdrivende, restauratører og erhvervsliv i fællesskab.

Festivalen koordineres af:
Projektleder Mette Hagen fra Kultur, Service & Events, Viborg Kommune.
Styregruppen bag festivalen består af:
Inge Bak – Viborg Innovation Fond
Jørgen Hansen – Rechnitzer A/S
Tina Bach – Viborg Handel
Frank Mikkelsen – Hærvejsmarchen
Henrik Karlsen – Crazy Daisy
Ulla Gjessing – Kulturprinsen
Mikael Vinther Graaberg – Leder for Oplevelser og Viden – Biblioteket
Majbritt Præstegaard Theunissen – Visit Viborg
Morten Erfurth – Viborg Idrætsråd
Lars Stentoft – Viborg Kommune – Kultur, Service & Events
Steen Lindgaard – Viborg Kommune – Kultur, Service & Events

Få mere at vide…
Om projektet og arrangementerne:
Mette Hagen, projektleder i Kultur, Service & Events, Viborg Kommune
T: 30 76 20 53 / M: mh@viborg.dk
Om logistikken:
Ove Jensen, projektmedarbejder, Viborg Kommune
T: 61 89 78 81. / M: ovj@viborg.dk
Om kommunikationsaktiviteter:
Vivi Sjøner, kommunikationskonsulent i Kommunikation, Viborg Kommune
T: 87 87 83 08 / M: vs@viborg.dk
Om det historiske snapsting og Viborgs historie generelt:
Brian Wiborg, museumschef hos Viborg Museum
T: 87 87 38 00 / M: brwi@viborg.dk

