ÅRETS OKTOBERFEST
LØRDAG 17.10.2015
3 tyroler-band, servering (2 barer), tombola, dansegulv, langbord og pyntet lokale.
Vi slår på stortromma og inviterer til ekte oktoberfest med Tyrolerband fra Danmark/Østerrike med
original Oberkrainer besetning. I Bjørnehallen vil du oppleve en atmosfære som på en
oktoberfest/ølfest i Tyskland eller Østerrike.
Benytt muligheten – bli med og opplev dette på Gol!
Tyrolerband består av 6 musikere med kvinnelig vokalist
(som bare må oppleves), klarinett, trompet, harmonika,
gitar og tuba. Når de setter i gang og får opp stemningen,
er det som man sitter på en benk i et tysk øl-telt eller en
Biergarten i Østerrike.
Dette er en helhetsopplevelse, når man ser og hører dem.
Alt er 100% gjennomført – repertoar, drakter og
Østerriske tradisjoner som de tar med seg på scenen.

PROGRAM FOR OKTOBERFESTEN
FREDAG 16.10 TEMAKVELD PÅ STUGU RESTAURANT
Kl. 20.00 – 22.00 Ølsmaking og snacks
Kl. 22.00 – 23.00 Tyrolermusikk og allsang
Kl. 23.00 – 03.00 Trubadur og allsang
GRATIS INNGANG!
LØRDAG 17.10 TYROLERMUSIKK og TOMBOLA i Gol sentrum på dagtid
Kl. 13.00 – 14.00 Kremmartunet – Tombola med mange fine gevinster
Tyrolermusikk
Kl. 17.00 – 20.00 Vorspiel på Stugu og i Erik’s Sportsbar
Kl. 20.00 – 02.00 Hovedarrangement i Bjørnehallen/Pers Hotell
Hovedarrangementet starter kl. 20.00 i Bjørnehallen på Pers Hotell lørdag kveld.
Gjestene møtes med tyrolermusikk i Vinterhagen. Alle som har kjøpt billett på forhånd får servert
«Spekesnacks». Inne i Bjørnehallen spiller et nytt Tyrolerband. Det er dekket med langbord,
dekorasjoner og lys. Barene er åpne.
Kl. 22.00 trår kveldens hovedartister i gang – TYROLERBAND fra Danmark/Østerrike.
Det blir et fyrverkeri av musikk og stemning i 3 x 45 min., frem til kl. 01.00.
Festen forsetter frem til ca. 02.00 med bl.a. DJ Øtzi låter som svinger på dansegulvet.
Bill. pris (inkl. Spekesnacks)
kr. 300,Billetter selges ved Stugu Restaurant og Pers Hotell.
Arr. Stugu, Gol

