
ballonger

Steinkjermartnan 2017
Program Torsdag

kl 10.00 Hugos tivoli, bodene og torget åpner

kl 11.00 Helikopterturer fra Sneppen P-plass

kl 11.00 barnas martna på Holmen
for detaljert program semartnasblåsa eller steinkjermartnan.no

kl 18.00 barnas martna på Holmen stenger

kl 18.30 bodene stenger

kl 19.00 Steinkjerstafetten (starter ved torget)

kl 19.00 gospelkonsert i kirka

kl 21.00 Hugos tivoli stenger

generelt

kl 09.45 ÅPning aVSteinkjermartnan 2017

kl 09.45 Hmkg 3. gardekompani musikk & Drill

kl 10.00 ordfører bjørn arild gram

kl 10.10 Hmkg 3. gardekompani musikk & Drill fortsetter

Vi reserverer et eget område for eldre og funksjonshemmede

riSmelen

Program Fredag
kl 10.00 Hugos tivoli, bodene og torget åpner

kl 10.30 korps spiller i gatene

kl 11.00 Helikopterturer fra Sneppen P-plass

kl 11.00 barnas martna på Holmen
for detaljert program semartnasblåsa eller steinkjermartnan.no

kl 16.00 bodene stenger

kl 18.00 barnas martna på Holmen stenger

kl 21.00 Hugos tivoli stenger

generelt

Program Lørdag

kl 10.00 offisiell åpning av aktivitetsparken i rismelen
v/ordfører bjørn arild gram

riSmelen

12:00 Steinkjersolistene og beitstadbanden

14:00 malmtrekkspillklubb, juniororkester

16:00 Danseoppvisning fra kulturskolens elever

FøllingS PlaSS

barnaSm
artna

tiVoli

SirkuSSkole
jumP

DrilltroPPen

boDer i ga
tene

Stolt hovedsponsor :

Følg oss på facebook! /Steinkjermartnan

kl 12:00 jonas Skjeflo

kl 14:00 jonas Skjeflo

kl 16:00 Vidar almli

FøllingS PlaSS

torget
kl 11.00 kulturskolen

kl 13.00 margrete grodås bjerkem

kl 15.00 Steinkjer Danseskole

kl 17.00 lisa Føynum

kl 20.00 reunionFeSt (18 års aldersg.)

-Whiplash
-oprabuffa
- Steenkier
- jump
kveldens konferansier er remybreivikås

topp
martnasopplevelsen
medeget bord!
bestill bord

(inntil 8 pers pr bord).
kontakt@varthjem.no FøllingS PlaSS

kl 12.15 Vidar almli

kl 14.00 Vidar almli

cHarlotte auDeStaD

i år stiller
kulturskolenmed

en rekke gode artister.
møt opp og fåmeddegde
unge kulturaktørene fra
Steinkjer kulturskole.

kl 10.00 Politisk debatt, ledet av endre Skjervø

kl 11.00 bajazz

kl 12.30 bajazz

kl 14.00 Sparbu hornmusikklag m/john Pål inderberg

kl 15.00 moteshow

kl 19.00 torgFeSt (18 års aldersg.)
- tin Panally
-mortenabel
-Daniel aalbergband

torget

Sakshaug Sport AS
S t e i n k j e r

morten abel

Foto kred Johan
nes Berg

Martnaspas
s

inngang kr 720

Bil letter kjøp
es via

www.steinkje
rmartnan.no!

torget
kl 13.00 Dans ved kristinWasshaug ogmaria risto kippe
kl 15.00 Smakebiter fra elskovsdrikken med opera trøndelag og

opera Di Setra
kl 17.00 nordsia Vel

kl 20.00 torgpub i teltet med charlotte audestad (18 års aldersgrense)

kl 10.00 Hugos tivoli, bodene og torget åpner

kl 10.40 korps spiller i gatene

kl 11.00 Helikopterturer fra Sneppen P-plass

kl 11.00 barnas martna på Holmen
for detaljert program semartnasblåsa eller steinkjermartnan.no

kl 16.00 barns martna på Holmen stenger

kl 16.00 bodene stenger

kl 01.00 Hugos tivoli stenger

generelt


