Flere nyheder til årets Snapsting
Når Snapsting for 6. år indtager Viborg, er det fyldt med velkendte arrangementer. Men helt nye har også
fundet vej til programmet.
De gratis koncerter, Hærvejsløbet, Traktørstedet i Skovgaard Museets have. Seniorfolkemødet. Viborgs
Vægtere. De mange glade mennesker. Den gode stemning. De utallige og mangfoldige oplevelser. Det 6.
Snapsting tegner til på alle måder at blive en fantastisk udgave af sig selv.
I programmet for 2018 finder du blandt andre følgende nye initiativer:
Yoga på Nytorv
Søndag den 17. juni kl. 10.30
Rul yogamåtten ud under skylineren på Nytorv og dyrk yoga midt i det gamle Viborg. Du får en times gratis
yoga. For dem som har lyst, spiser vi fælles frokost bagefter med sandwich og en vand fra Søster Lagkage.
Det koster 100 kr. Det er Birgitte Erndorf Olesen og tre andre yogaundervisere fra Body & Mind Studio, der
guider dig gennem yogatimen, og alle kan være med. Tilmelding sker på fitdeal.dk
For yderligere information: Birgitte Erndorf Olesen, Body & Mind Studio, T: 20 24 80 89

Fire dage med musik og mad på Domkirkepladsen
Onsdag den 22. lørdag den 23. juni
Festen har fået vokseværk på Domkirkepladsen. I år er der musik i fire dage under Snapsting og samtidig
bliver det muligt at få stillet sulten på pladsen. Henriks Landkøkken vil nemlig i alle fire dage friste med
helstegt pattegris, salater og sandwich. På musikprogrammet finder du blandt andre Mads Langer &
Danmarks Underholdningsorkester, Musikskolen, Søs Fenger, Guitar Rebels og Rammstein Jam.
For yderligere information: Mette Hagen, projektleder Snapsting, T: 30 76 20 53
Velgørende kaffe- og kagebord med dommer fra Den store Bagedyst
Søndag den 24. juni kl. 13.30 på Nytorv
Gør noget godt for andre, mens du spiser de lækreste kager. Lyder det ikke godt? Det bliver muligt, når den
kendte dommer fra DR’s Den store Bagedyst, Katrine Foged Thomsen serverer kaffe- og kagebord med god
samvittighed. Prisen per couvert er 250 kroner. Hele overskuddet går til foreningen Søndagskaffe, hvor
frivillige inviterer ældre til kaffe, samvær og hygge private hjem et par timer.
For yderligere information: Poul Nielsen T: 22 10 12 38

Gå på opdagelse i hele programmet på snapsting.dk

