Snapsting åbner med fest og stor konkurrence
Nedtællingen er begyndt til en spektakulær åbning af Snapsting 2018 fredag den 15. juni med parade,
borgmestertale, stor, dansk koncertnavn og mulighed for at vinde et gavekort på 5.000 kr.
Der er alle mulige grunde til at møde op på Nytorv, når Snapsting 2018 åbner fredag den 15. juni kl. 16.30
med en flot parade gennem byen, inden borgmester Ulrik Wilbek holder sin officielle åbningstale.
Allerede fra kl. 12.00 åbner Nytorvs mange madboder under den store skyliner, så alle har en chance for at
få maven fyldt op, inden den store parade gennem byen kl. 16.30. Paraden begynder og slutter på Nytorv.
Hemmeligt koncertnavn
Et af de største danske musiknavne går på scenen kl. 17.20 og giver koncert. Det er et scoop af en kunstner,
så gå ikke glip af en musikalsk oplevelse af de helt store.
Hvem du kan glæde dig til at høre på Nytorv, bliver afsløret i Radio Viborg fredag den 8. juni om
eftermiddagen mellem kl. 15.00 og 16.00 og kan efterfølgende ses på snapting.dk og på Snapstings
Facebookside.
Vind gavekort på 5.000 kr.
På åbningsdagen kan du også deltage i en konkurrence om at vinde et gavekort på 5.000 kr. til Viborg
Handel. Du deltager ved at møde op på Nytorv med et Snapsting-armbånd på mellem kl. 16.30 og kl. 18.30.
Har du ikke fået købt et armbånd inden, kan du købe et eller flere på dagen på Nytorv. Prisen er 40 kr. pr
stk. og overskuddet går ubeskåret til Snapstings mange gratis koncerter.
Den heldige vinder bliver udtrukket kl. 18.30.
Program for åbning af Snapsting på Nytorv fredag den 15. juni
Kl. 16.30 Parade
Kl. 17.15 Åbningstale ved borgmester Ulrik Wilbek
Kl. 17.20 Koncert med stort, dansk musiknavn
Kl. 18.30 Udtrækning af vinder af konkurrence
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