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PÅ IDRÆTSPLADSEN, HOVEDGADEN 94 V/SKIBBYHALLEN
TORSDAG D. 11. AUG.
17.30   SIK`s boder åbner
17.30   Æbleskive cafeen åbner
18.00   Byfestløb 
 - Tilmelding se www.skibbyik.dk
19.30   Banko i teltet. Teltet åbner kl.18.00

FREDAG D. 12. AUG.
12.00   Børnehaver kommer på besøg
16.00   Festpladsen åbner med Tivoli og
 kræmmermarked
16.00   SIK´s boder åbner
17.00   SIK´s Oksekødsgril åbner
20.00 Danmark´s John. John Mogensen
 tribute i Steen´s Telt
22.30   Dirty Guns. Rock musik i Steen´s
 Telt
01.00   Pladsen lukker

LØRDAG D. 13. AUG.
10.00   Festpladsen samt SIK´s boder åbner
09.00-14.00 Kæmpe loppemarked i hallen. 
11.30 Auktion over udvalgte effekter,
 samt ny plæneklipper sponsoreret af
 XL Byg og Skibby Plæneklipper og
 Automester 
10.00   Børneloppemarked v/ kræmmerne
10.00    Ungdomskampe i fodbold på kunst-

banen
11.00   SIK´s Oksekødsgril åbner
12.00   Ballon Hansi. Underholdning for børn
 på plænen
13.00   Find slikposer i skummet, for børn
13.30  Dame senior fodbold. Skibby-Fr.sund
14.00   Skibby Ride-og Voltigeringsklub.
 Akrobatik og gymnastik på hesteryg
15.00   Lars Love Louise. Musik på plænen
17.00   Mig og Bonden. Shu bi dua tribute i
 Steen´s Telt
20.00   Stagebreakers samt DJ. Musik fra
 80érne og frem til i dag i Steen´s Telt
01.00   Pladsen lukker

 SØNDAG D. 14 AUG.
10.00   Festpladsen åbner.
10.00   SIK+s boder åbner
10.00   Børneloppemarked v/ kræmmerne
10.00   Banko i teltet. Teltet åbner kl. 9.00
           Gratis morgenbrød sponsoreret af 
Cirkel K, Skibby
12.00   Ballon Hansi. Underholdning for 
børn på plænen
13.00   Find slik i skummet. For børn
15.00   Festpladsen lukker. Tak for i år!

GEVINSTER VED 
BANKOSPIL

1 RÆKKE:
4 x 1 oksebov
4 x 3 mørbrad
4 x ½ hambugerryg
4 x 10 nakkekoteletter
Ved dobbeltbanko ½  snaps til taberen

HELE KORTET
4 x roastbeef
4 x 1 landskinke
4 x culottesteg
4 x 1 slagterfad (koldt bord)
Ved dobbeltbanko ½ snaps til taberen

4  EKSTRA SPIL:
1 række 4 x 6 kyllinger
Hele kortet 4 x 1/4 gris

SIDEGEVINSTER PÅ ALLE SPIL:
KAFFE til højre sidemand
KAFFE til venstre sidemand
Sponsoreret af  XL-Byg Bjergmark

Lodtrækning på indgangsnr. Udleveres ved 
banko torsdag og søndag. Lodtrækningen 
om gavekort på ½ gris foretages ved 
banko søndag. Vinder skal være til stede. 
Der trækkes indtil vinder er fundet i teltet. 
Lodtrækningsgevinsten er sponsoreret af 
MENY Skibby.

STAGEBREAKERS 
+ DJ

En � ok garvede musikkere er gået 
sammen om dette band der er et af 

danmarks bedste livebands Og med et 
sceneshow der kommer langt ud over 

scenekanten. Spiller musik fra 80érne og 
frem til i dag. Alt fra ACDC, Bon Jovi, Robbie 

Williams til Rasmus Seebach og 
alt der imellem. Kort sagt. Musik for alle.

Dj før, efter og i pauserne. 

SKANDINAVISK TIVOLIPARK
ER PÅ FESTPLADSEN

Fredag, lørdag og søndag

KRÆMMERMARKED
Fredag, lørdag og søndag

Tag en tur på festpladsens kræmmer-
marked og gør en god handel.

BØRNELOPPEMARKED
Opkævning sker

på pladsen.
 50.- for begge dage

Egne drikkevarer samt mad 
må ikke medbringes

Forbehold for trykfejl/æ
ndringer.

ARRANGØR: SKIBBY IDRÆTSKLUB WWW.SKIBBYIK.DK1912 SKIBBY 
BYFEST

SIK BODER
Æbleskivecafé – Grill med lækkert kød, 

burgers, salat, pølser, pommes frites m.m.
Udskænkning af kold skummende fadøl, 

vin og vand, ra� ing.
Tombola med mange gode præmier.

LARS LOVE LOUISE
Med forrygende humør, charme og stærke 
sangstemmer er der garanti for god un-

derholdning når de skaber god kontakt til 
publikum og fremfører egne sange. 

Var i � nalen til Danskpop prisen 2016.

DIRTY GUNS
Velkommen til DIRTY GUNS´ Cirkus Trash. 

Her hjælper sikkerhedsselen ikke og 
der er ingen vej tilbage når du først bliver 

fanget af deres energiske attitude og 
et scene show der tryllebinder alle med 
hang til rock og luft guitar til et inferno 

af fede numre.

DANMARKS JOHN 
Der er dømt fest og fællessang når 

Danmarks John hiver os tilbage til 70érne 
hvor John Mogensen havde sin 

storhedstid. Med samme ånd og sjæl som 
vores savnede folkekunstner fremfører de 
numre som "2 mennesker på en strand", 

"der er noget galt i Danmark" og m.� .

MIG OG BONDEN
Som navnet måske antyder, er det musik af 
Shu-bi-dua der først og fremmest spilles. 
Garanti for fællessang, god stemning og 

fuld knald på fra start til slut. Og hvem ved. 
Måske dans på bordene.

Gratis adgang og parkering


