PROGRAM DALA MARTN 11. – 14. AUGUST 2022
TORSDAG 11. AUGUST

LØRDAG 13. AUGUST

Åpningstider:

Åpningstider:

09.00-19.00:
Mølla Storsenter og Parkgården
		Kjøpesenter
10.00-19.00:
Sentrumsbutikkene

09.00-18.00: Mølla Storsenter og Parkgården
		Kjøpesenter
10.00-16.00:
Sentrumsbutikkene

Program:

Program:

09.00-19.00:
Butikkene i sentrum, på Mølla Storsenter
		
og Parkgården Kjøpesenter bugner av
		
gode tilbud. Besøk dem, ha trivelige
		
handelsdager og støtt opp om lokalt
		
næringsliv. HANDLE LOKALT er viktigere
		
enn noen gang.
10.00-17.00:
Frøken Pimpernell flytter kjøkkenet ut og
		
skaper koselig stemning fra sin terrasse i
		gågata.
11.00-13.00:
Ringsaker Blad serverer gratis kake og
		
kaffe. Møt lokalavisas representanter i
		
gågata ved torget.
17.00-20.00:
Classic Volvo Club stiller ut sine biler i
		
Nygata. Møt entusiastene, se de flotte
		
bilene og ha en hyggelig «motorprat».
18.00-19.00:
Moteparade på rød løper i gågata.
		
Butikkene viser høstmoter akkompagnert
		
med stemningsfull musikk fra
		Brumunddal Brass.

10.00-18.00:
Frøken Pimpernell flytter kjøkkenet ut og
		
skaper koselig stemning fra sin terrasse i
		
gågata.
10.00:		
City Meet & Eat inviterer til Spanske
		
fiesta hele dagen og kvelden. Kom,
		
opplev og nyt de gode smakene.
10.00-14.00:
Kawasaki-klubben stiller ut sine
		
motorsykler i Nygata. Møte entusiastene,
		
se de stilige motorsyklene og ta en
		hyggelig MC-prat.
10.00-12.00:
Gratis frokost serveres i gågata ved
		
torget. Frokosten serveres av
		
Brumunddal Brass i nært samarbeid
		med sentrumsforeningen.
11.00-17.00:
Cowboylandsby i gågata utenfor Mølla!
		
Besøk vår cowboy landsby. Gullgraving,
		
ansiktsmaling, lassokasting, smykke		
laging og riding på «ekte» indianer		
hest. Arrangeres i samarbeid med
		
Tombstone City fra Vingnes.
11.30-12.00:
Fønix viser ekte treningsglede på torget
		
med barna fra KidZuba-gruppa.
12.30-13.30:
Konsert med Darkwood Boys på torget.
16.00:		
Husk Spansk fiesta utover kvelden hos
		
City Meet & Eat. Her blir det servert
		
spanske spesialiteter. Kom, opplev og nyt
		
de gode smakene.
16.00:		
TA SJANSEN i Mjøsparken!
		
Ringsaker kommune, Lions Club
		
Brumunddal, Sirkula og Brumunddal
		
Sentrum AS inviterer til folkefest i
		
Mjøsparken med TA SJANSEN.
		
Her deles det ut en rekke priser når
		
suksessen fra 2021 gjentas i vakre
		Mjøsparken.

FREDAG 12. AUGUST
Åpningstider:
09.00-19.00:
Mølla Storsenter og Parkgården
		Kjøpesenter.
10.00-19.00:
Sentrumsbutikkene.
Program:
10.00-18.00:
Frøken Pimpernell flytter kjøkkenet ut og
		
skaper koselig stemning fra sin terrasse i
		
gågata.
11.00-17.00:
Cowboylandsby i gågata utenfor Mølla!
		
Besøk vår cowboy landsby. Gullgraving,
		
ansiktsmaling, lassokasting, smykke		
laging og riding på «ekte» indiane
		
hest. Arrangeres i samarbeid med
		
Tombstone City fra Vingnes.
11.00:		
Barneopptog fra bybrua og bort til
		cowboylandsbyen.
14.00-15.00:
Gullgraving i Cowboylandsbyen. Grav
		
frem en «ring», og bli med i trekningen av
		
en ring gitt av Bjørklund hos Mølla
		
Storsenter. Vi trekker en heldig vinner kl.
		15.00.
17.00-18.00:
Fønix viser ekte treningsglede i
		
Mjøsparken! De presenterer timer for
		
kropp og sjel, - Zumba og Flyt & Balanse.
		
Bli med på en liten time med fysisk akti
		
itet i idylliske omgivelser.
17.00-20.00:
Classic Volvo Club stiller ut sine biler i
		
Nygata. Møt entusiastene, se de flotte
		
bilene og ha en hyggelig «motorprat».
19.00-20.00: Puben har vorspiel til den store fes
		
kvelden på torget i Brumunddal.
20.00-01.00: Festkveld i Brumunddal!
		
Hjørnet Gastrobar og sentrums		
foreningen i Brumunddal smeller til med
		
konsertkveld fra oppsatt scene på torget.
		
Her blir det STOR stemning!
		
20.30: Konsert med Darkwood Boys
		
22.00: Konsert med Staut
		
23.30: Konsert med Kalle Føtters

SØNDAG 14. AUGUST:
Åpningstider:
Butikkene i sentrum er stengt!
Program:
11.00:		
Gategudstjeneste på torget.
		
Gudstjenesten ledes av kapellan
		
Salvar Geir Gudgeirsson, organist Jon
		
Konrad Strøm, solist Lill Regine Skaug og
		
kirketjener Marit Tørudstad Maurud.
		
Gratis kirkekaffe og kringle serveres på
		
torget fra Bakeriet og sentrums		foreningen.

