Velkommen til Viborg Snapsting 2019
Viborg byder for 7. år i træk velkommen til Viborg Snapsting. Det sker den 21. – 30. juni 2019.
Gennem 10 dage i slutningen af juni fylder Snapsting Viborg med glade og nysgerrige mennesker fra nær og
fjern. Sammen vender vi byen på hovedet med en helt unik Viborg-blanding af kultur, sport, koncerter, leg
og fest.
Viborg Snapsting var oprindeligt 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.

Læs mere om Snapsting på de følgende sider

Programmet
Programmet for Viborg Snapsting 2019 rummer aktiviteter og oplevelser for alle.
Nyheder 2019
• Hjultorvet – fokus på det gode liv
• Offline dag – Vi trækker stikket
• Tarteletfestival
Pluk fra det øvrige program:
• Festlig åbning af Snapsting den 21. juni på Nytorv
• Gratis koncerter på byens pladser
• Mad og musik på Nytorv
• Sangfestival Love2Sing
• Alley Cats Car Cruise
• Hærvejsmarch
• Hærvejsløb – Danmarks største cykelløb kommer i mål
• Viborg Halvmarathon
• Viborgs Vægtere
• Snapsting med handicap
• Seniorfolkemøde
• Viborg MTB Street Race
• Små og store oplevelser rundt om i byen
Se programmet på snapsting.dk – bliver løbende opdateret

Derfor laver vi Snapsting
I forbindelse med Viborg Kommunes, DGI’s og Hærvejsmarchens store satsning på - over en årrække - at
gøre Hærvejsløbet til en international event indenfor march, løb og cykling med målby i Viborg – blev der i
2013 skruet op for ambitionsniveauet for den årlige hærvejsfestival.
Festivalen har siden taget navneforandring til Snapsting, og ambitionen var at skabe en stor, mangfoldig
begivenhed, der spejler sig i Viborgs helt unikke historie og igen gør Viborg og omegn til stedet,
hvor mennesker mødes, diskuterer, oplever, handler, fester og er en del af et særligt fællesskab.
Viborg Snapsting havde sin glansperiode fra midten af 1400-årene til den mistede pusten efter
statsbankerotten i 1813. Dets berømmelse og tiltrækningskraft skyldtes sammenblandingen af
pengeomsætning, handel, kultur og et farverigt folkeliv. Snapsting satte byen på den anden ende og
samlede folk fra nær og fjern to uger i træk hvert år.
Den tradition har borgere, virksomheder, butikker, organisationer, foreninger, institutioner og kommune i
fællesskab genoplivet med stor succes. Ambitionen om at skabe en begivenhed, der samler folk er til fulde
lykkes. Snapsting har de sidste fire år haft 80.000 gæster.

Men, er Snaptinget ikke en restaurant i Folketinget?
Jo, det er det. Men restauranten på Christiansborg er opkaldt efter det oprindelige Viborg Snapsting

Sessio Novi Anni Prima
Snapsting har sit navn fra Latin: Sessio Novi
Anni Prima - Det nye års første ting. Det
historiske Snapsting fandt sted hvert år i
januar og var netop årets første ting.

Snapstings logo
Snapsting-logoet symboliserer Snapstings
mangfoldighed af aktiviteter gennem de mange
små detaljer, der tilsammen udgør Snapstings 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.

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, 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

