SANKT HANS AFTEN - TA TUREN TIL TISVILDE
6 Foreninger slår sig sammen om et brag af en Sankt Hans fest.
For første gang nogensinde har 6 foreninger i Tisvilde og omegn slået sig sammen om
at arrangere et brag af en Sankt Hans fest. Sammen har de bragt de gamle traditioner
tilbage med Veterantog fra Hillerød-til Tisvildeleje, fakkeltog, bespisning og livemusik
ved det nye Naturrum - på den store P-Plads i Tisvildeleje.
Det er altid en dejlig oplevelse at stå på stranden med det buldrende Sankt Hans bål.
Høre bølgerne og se de lange orange stråler spejle sig i vandet fra den nedgående
sommer sol.
Grundejerforeningen Tisvilde og Omegn, Musik i Lejet, Naturrum Tisvildeleje,
Nordsjællands Veterantog, Tisvilde Lokalråd, Tisvilde og omegns erhvervsforening har
indgået et samarbejde for at sikre at Tisvilde atter kan tilbyde et fantastisk og
stemningsfuldt Sankt Hansaftens arrangement. Alle er velkomne til at komme og være
med i den hyggelige tradition med båltænding på stranden i Tisvilde!
I år falder Sankt Hans på en lørdag - og derfor er der gjort noget ekstra særligt ud af
traditionen i Tisvilde. Som noget helt nyt vil der være mulighed for at købe både mad
og drikke fra lokale producenter og restaurant Kongernes allerede fra kl. 17.00 på
festpladsen.
Der vil være underholdning både før og efter båltænding:
Kl. 21.00 underholder Karoline Munksnæs med guitarist og kontrabassist ved bålet og fra kl. 22.00 – efter båltænding - spiller Gypsy Vendetta deres velklingende
jazzmusik!
Festpladsen holder åbent helt frem til kl. 23.30
Årets båltaler i Tisvilde er formanden for Nordkyst Fortællerne: Karl Erik Frederiksen.
PROGRAM
Kl. 17.00 FESTPLADSEN ÅBNER VED NATURUM og der vil være mulighed for at
købe mad og drikke for små og store på festivalpladsen.
Kl. 20.20 VETERANTOG ankommer til Tisvildeleje station. Der vil være salg af fakler.
Vi går i samlet flok til bålet. Vi anbefaler at så mange som muligt parkerer her – og
tager del i denne del af festen.
Kl. 20.30 FAKKELTOG går i samlet flok gennem Hovedgaden mod bålet
Kl. 21.00 KAROLINE MUNKSNÆS og band - underholder ved bålet
Kl. 21.30 BÅLTALE ved formand for Nordkyst Fortællerne Karl Erik Frederiksen
Kl. 21.45 BÅLET TÆNDES - sammen synger vi Midsommervisen
Kl. 22.00 GYPSY VENDETTA underholder med velklingende jazzmusik frem til midnat
Arrangører:
Grundejerforeningen Tisvilde og Omegn
Musik i Lejet
Naturrum Tisvildeleje
Nordsjællands Veterantog
Tisvilde Lokalråd
Tisvilde og omegns erhvervsforening

