
Fredag den 9. august:

Kæmpe Kyllinge banko i festteltet kl. 18.30-21.00

Lørdag den 10. august - formiddag:

  8.00 -   9.00 Gratis morgenkaffe i fest teltet

  9.00 - 10.00 Gudstjeneste i teltet

10.15 - 10.30 Borgmester H.C. Østerby 

 åbner gågaden

10.00 - 14.00 Gågaden er fyldt med salgsboder,  

 konkurrencer og gode tilbud i   

 butikkerne

11.00  - 14.00 Smag på fl ere forskellige   

 kyllingeretter

10.00 - 14.00 Konkurrence for børn, vind en pc 

10.00 - 14.00 Publikums konkurrence, Vind en bil

10.00 - 14.00 Kunstudstilling på Hotellet

10.00 - 14.00 Erling Ransborg tryller med   

 motorsaven

10.00 - 14.00 Udstilling af MG Biler

10.00 - 14.00 Udstillinger af Nimbus motorcykler

10.00 - 14.00 Smagsprøver fra Hede Kaffe

10.30 - 13.15 Marius Grønkjær, koncert

11.30 - 12.30 Sørens Safari Show I teltet 

 på festpladsen

12.00 - 13.00 Thomas Birkedal 

 serverer tarteletter.

13.30 - 14.00 Hønseskidning

MASSER AF 

GOD MUSIK OG 

UNDERHOLDNING

VIND EN PC
Til alle under 18 år.

Køb et lod til kun 

20 kr. 

Så har du mulighed for at vinde 
en spritny PC.
Sponsoreret af IT Doktoren.

VIND EN BIL
Besøg sponsorbutikkerne og udfyld en 
konkurrence kupon. 

Så kan du vinde en ny Honda Civic 

i en hel uge.

Du bestemmer 
selv hvornår.
Sponsoreret af 
Dahl Biler Struer

Stor tak til alle sponsorer samt 
foreninger og hjælpere, der er med til 

at få afholdt en fantastisk festival.

Vinderup 
Kylling Festival
den 9. & 10. august 2019

Der tages forbehold for ændringer i programmet.



Spis alt det kylling du vil

mellem kl. 11.00-17.00 100 kr.

14.00 - 17.00 Madboder er åbne på festpladsen

14.00 - 17.00 Aktiviteter for børn på Teen Town

14.30 - 15.45 Ib Grønbech & Container   

 kvartetten

16.30 - 19.00 Skovfoged & Nielsen

17.45 - 19.15 Fællesspisning med eksklusiv   

 kyllinge buffet

19.30 - 21.15 Shu-bi or not Shu-bi 

22.00 - 01.00 Volf Band

Program for lørdag 

eftermiddag og aften

Sørens Safari Show 
kl. 11.30-12.30

Alle børn inviteres til et 
forrygende, fantastisk 
underholdningsshow
for de mindste i fest 
teltet lørdag formiddag.

Marius Grønkjær
kl. 10.30-13.15

Stor personlighed – 
stor stemme!

Ib Grønbech & 

Container Kvarteten
kl. 14.30-15.45

En skøn forening af 
kunstnerens største hits 
fra de seneste 33 år, 
leveret med masser af 
energi og glimt i øjet.

Skovfoged & Nielsen
kl. 16.30-19.00

Vinderups suveræne duo.
Har spillet sammen i ca. 

8 år og med et blandet 
musik-repertoire, som

 strækker sig lige fra
 pop musik og til rock.

Shu-bi or not Shu-bi 
kl. 19.30-21.15

Oplev en forrygende 
koncert med tre af dansk 
rocks vittigste hoveder, 
3 af de originale 
Shu-bi-dua medlemmer.

Volf Band 
kl. 22.00-01.00

10% overskud, 
90% selvironi og 

100% gang i den.

Køb et armbånd I Kyllinge banken og spis løs.

Børn under 12 år kun 50kr.

Du kan også købe poletter til 20 kr. 

1 polet = 1 smagsprøve

Lækker aften buffet fra 17.45 – 19.15

Incl. koncert med Shu-bi or not Shu-bi

og koncert med Volf Band.

Køb din aftenbillet allerede nu
Pris for hele aftenen kun 100 kr. 
Hvis du inden 1. juli køber både dagsarmbånd 
samt billet til aftenparty, så er den samlede 
pris kun kr. 150,-

Kontakt Peter Thomsen på tlf: 40 58 25 87
for billet bestilling eller bestil via 
Kylling Festivals Facebook side.


