PROGRAMMA ALMENS SCHOOL- EN VOLKSFEEST 2018

DONDERDAG 14 JUNI
12.00 uur

Kleintje Almens Feest, seniorenprogramma in “Ons Huis”.
Een vrolijk en muzikaal programma met Sjaan Jordaan; een leuk en gezellig
typetje die met haar trekzak mooie en bekende liederen zingt. Het programma zal
tot zal tot circa 16.30 uur duren.

VRIJDAG 15 JUNI
13.00 uur

Klokluiden door de Almense Brandweer
Deze dag is het feest voor alle basisschoolleerlingen van Almen. 's Morgens zijn
er spelletjes op het schoolplein van de Julianaschool voor hen georganiseerd.

13.00 uur

Verzamelen van de deelnemers van de optocht en juryleden op het schoolplein.

13.45 uur

Vertrek van de optocht met op kop Muziekvereniging Juliana.
Route: vanaf Schoolplein, Whemerweg, Laakweg en Dorpsstraat naar het
feestterrein.

14.00 uur

Uitleg van de uitbeeldingen bij het binnenkomen van de stoelendansring.
Bekendmaking van de prijzen van de kinderoptocht en de uitslag van de
ballonnenwedstrijd van 27 april 2018.
Gekostumeerde stoelendans voor de groepen 4 t/m 8 met medewerking van
Muziekvereniging Juliana.
Aansluitend Jeugdvogelschieten: meisjes en jongens van groep 4 t/m 8. De
draaimolen draait dan speciaal voor de jongere kinderen.

15.00 uur

Achtergrondmuziek door de “Kenions”.

16.30 uur

Bedrijvenuurtje tot 18.30 uur

20.00 uur

De tent is vanaf 19.30 uur geopend.
Tiroler avond “Bier und weinfest” met onder andere de Geschwister David, Die
Limburger Buben en Andreas Hastreiter.
Presentatie van deze avond is in handen van derr groβe meister op het gebied van
Schlager en Volksmusik Wijbrand van der Sande, bekend van “Spiel mir einer!"
De entree voor deze avond is € 10,00.

ZATERDAG 16 JUNI
09.30 uur

Tent open en inschrijven voor het vogelschieten, deelname is volgens het
reglement.

10.00 uur

Vogelschieten

10.30 uur

Vogelschieten voor de jeugd. Nieuw! Schieten voor de jongens en meisjes in het
voorgezet onderwijs, tot en met de leeftijd van 17 jaar.

12.30 uur

LUNCH buffet Door uw toegangskaartje voor het buffet tijdig aan te schaffen
voorkomt u teleurstellingen! Tijdens de lunch is de prijsuitreiking van de
straatversiering en wordt de schutterskoning gehuldigd.

14.00 uur

Spectaculaire ZESKAMP, mede georganiseerd door de jeugdcommissie van de
Oranjevereniging. Opgeven via: zeskamp2018@hotmail.com
Na het succes van de eerste editie in 2016, is er opnieuw de JEUGDZESKAMP.
Opgeven voor de kinderen via info@oranjeverenigingalmen.nl
Verder ’s middags een muzikaal intermezzo van dweilorkest “De Nøhlzakken”
onze lokale helden die zorgen voor sfeer en feestelijke klanken.

18.45 uur

Inschrijven voor de stoelendans in “Ons Huis”.
Deelnemers aan de gekostumeerde stoelendans dienen onherkenbaar te zijn.

19.15 uur

Vertrek optocht stoelendans.

19.30 uur

Stoelendans m.m.v. Muziekvereniging Juliana.
Aansluitend ORANJEBAL met een knallend optreden van de band “Bandje
Speciaal”. De mannen van Bandje Speciaal zijn niet meer weg te denken uit het
Nederlandse feestcircuit. Met een sneltreinvaart razen alle hits van vroeger en nu
voorbij.

ZONDAG 17 JUNI
10.30 uur

Tent open.

11.00 uur

Wegens groot succes afgelopen jaar, op herhaling: Frühshoppen met gezellige
muziek van de Egerländer “Bargkapel”. Deze “Stimmungmusik” zal ons
meenemen door de Duitse charts. Viel spaβ!

13.00 uur

Schijt je Rijk. Een bingo, maar dan anders… Ludieke actie in het weiland naast
het feestterrein. Valt de vlaai in jouw vakje dan win je een prachtige prijs naar
hogere sferen.

14.30 uur

We sluiten het Almens feest af met de coverband “Night Fly”. Deze 9-koppige
band smelt Pop, Dance/Club, Rock, Soul en Disco samen tot een sensationele
show.

17.00 uur

Sluiting van een, naar wij hopen, in ieders ogen geslaagd Almens feest.

