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Viborg Snapsting 2017:
Sådan gentænker Viborg byfesten
Det er igen blevet tid til Viborg Snapsting, hvor byen i løbet af ti
fantastiske dage forvandles til et overflødighorn af kulturelle oplevelser,
man frit kan plukke fra. Byens anerkendte egnsteater Carte Blanche står
med deres særlige Pop-up kulturhus med base på Stænderpladsen for en
væsentlig del af Snapstings spændende kulturoplevelser. Snapsting er i
år en del af Aarhus 2017, og Viborg vil med Snapsting vise, hvordan man
kan gentænke byfesten.
Viborg Snapsting er en folkefest, som hele byen laver sammen, og som handler
om kærlighed til Viborg, som den ser ud i dag og til byens lange historie som
Jyllands hovedstad.
Gennem ti 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
særlig blanding af kultur, sport, leg og fest.
Viborg Snapsting finder sted fra den 16. – 25. juni. Den officielle åbninger sker
kl. 10. lørdag den 17.juni på Nytorv.
En videreførelse af det historiske Snapsting
De ti festlige dage er opkaldt efter det oprindelige Viborg Snapsting, der
gennem flere århundreder fik Viborg til at summe af liv, handel, fest og debat.
Snapsting var både et pengemarked, hvor al handel med jord og ejendom i
Jylland blev afsluttet; en nyhedsbørs, hvor politik blev debatteret, viden blev
udbredt og rygter spredt; et marked med international handel og indgåelse af
ægteskaber; og et sted fuld af kultur, underholdning og folkeliv.
Fra midten af 1400-tallet og frem til 1813 mødtes folk fra hele Jylland til
Snapsting i Viborg.
”Der var et liv, en færdsel, en tummel og en pragt, som ellers kun Europas
folkerigeste stæder kunne opvise”, skriver den danske forfatter Steen Steensen
Blicher.
Det nye Snapsting blev afholdt for første gang i 2013, og festivalen henter
inspiration i den mangfoldighed, som kendetegnede Viborgs historiske
Snapsting.

Snapsting er også en platform for diskussion af livets både store og små
spørgsmål, og i de mange kulturelle aktiviteter er det målet at inddrage
publikum, så man ikke blot er passiv tilskuer, men i stedet bliver en aktiv del af
kulturen.
Carte Blanche står bag et særligt Pop-up kulturhus
Snapsting er i år et fuldmåneevent under Aarhus 2017. Et af de store kulturelle
trækplaster er et Pop-up kulturhus på Stænderpladsen, der åbner allerede fra
den 2. juni med en stor fuldmåneåbning. Det sker kl. 16, hvor det på festlig vis
markeres, at Viborg er en del af kulturhovedstaden, og med Snapsting vil
Viborg vise, hvordan man kan gentænke byfesten. Bag huset står Viborgs
anerkendte egnsteater Carte Blanche.
Ved åbningseventen den 2. juni kan man få en forsmag på nogle af de mange
aktiviteter, der popper op i løbet af juni måned. Desuden kan man få et blik ind i
processen med at omdanne de tomme lokaler til et levende kulturhus for hele
familien. For eksempel kan man opleve fortællerkredse, en
performanceinstallation, en interaktiv udstilling eller en tur i labyrinten i
kælderen under det gamle rådhus.
Ved Pop-up kulturhusets åbning flytter desuden 23 unge mellem 17 og 27 år fra
12 forskellige europæiske lande ind i huset en måned og skaber deres værker
særligt til stedet.
Aktiviteterne kulminerer i Pop-up kulturhuset under Snapsting, hvor det også vil
være en åben platform, hvor lokale, kulturelle idémagere bidrager med egne
projekter og deler deres idéer, visioner og oplevelser.

Masser af musik, byvandringer og øl
Under Viborg Snapsting bliver hele Viborg omdannet til et sandt kulturmekka
med oplevelser for en hver smag.
På den musikalske front kan man blandt andet opleve Sigurd Barrett spille
koncert sammen med Aarhus Jazz Orchestra, og nordislandske trubadur Bjørn
M. Sigurjonsson fremføre sin karakteristiske folkemusik, der trækker tråde
tilbage til middelalderen. I løbet af Snapsting kan man blandt andre også høre
Mike Andersen, Alberte Winding Band, Rugsted & Kreuztfeld samt Halberg &
Friends. Desuden kan man opleve kirkekoncerter og musik i Skovgaardmuseets
have.
Er man til god øl og spændende Viborg-historier, kan man tage med på Bryg &
Brosten, der fører deltagerne rundt i byens gader og fylder dem med både
fortællinger og øl. Er det for nemt blot at vandre rundt i byens gader, kan man
også slutte sig til en 10 eller 20 kilometer lang vandretur ad Hærvejen – eller
løbe en halvmaraton.

Oplevelser for hele familien
Der er fernisering på udstillingen Alletiders Handelsby, hvor blandt andre Ulrik
Wilbek vil holde tale, og der vil være masser af mad at kaste sig over i løbet af
dagene – ikke mindst takket være Nytorv Street Food. Er man til høj oktan, kan
man opleve Danmarks største opvisning af amerikanerbiler, når Alley Cats Car
Club inviterer til cruise i Viborg midtbys gader.

Der vil også være mange spændende oplevelser for børnene i den gamle park
Borgvold, hvor Snapsting for Børn holder til. Her vil der være fyldt med en
masse sjove og engagerende workshops og æstetiske undersøgelsesrum, og
de helt små kan være med til den hyggelige Snubledag. Endelig er der Sankt
Hans for børnefamilier om eftermiddagen den 23. juni.
Se hele programmet på www.snapsting.dk.
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