Harmonike ob Blejskem jezeru, 22. maj 2016

Potek programa:

08.45: Zbor prostovoljcev pred Festivalno dvorano.
09.00 – 22.00: Ponudba na stojnicah (Otvoritev blejske turistične sezone, Okusi Bleda)
09.00 – 10.30: Prihod udeležencev na Bled, parkiranje na posebej označenih parkiriščih takoj ob
prihodu na Bled na desni strani, gledano iz Ljubljanske smeri. Bodite pozorni na usmerjevalne table.
09.00: Info-pult začne z obratovanjem (do 14.00), minibus (Bled Tours) pa z brezplačnimi prevozi
harmonikaric in harmonikarjev iz označenih parkirišč do Festivalne dvorane. Minibus vozi do 11.00.
Na glavni cesti bodo do parkirišč usmerjevalne table.
09.25: Turistični vlakec brezplačno odpelje harmonikarke in harmonikarje iz železniške postaje Bled –
jezero do Festivalne dvorane.
10.00: Dobrodošlica z nastopajočimi na glavnem odru.
11.00: Pričetek razporejanja harmonikaric in harmonikarjev ob obali jezera (pod Festivalno dvorano).
11.15: Zbor nagrajencev pokroviteljskih medijskih hiš na Info-pultu v Festivalni dvorani, od koder bodo
skupaj z županom Janezom Fajfarjem odšli do pleten v Zdraviliški park (njihova vožnja po jezeru bo
trajala do cca. 12.15, torej v času skupnega nastopa udeležencev s pesmijo ''Otoček sredi jezera'').
11.50: Zadnja navodila preko ozvočenja pred skupnim igranjem ob jezeru. Prosimo za pozornost!
12.00: Vse harmonike zaigrajo Otoček sredi jezera.
12.15: Čas za malico, pijačo, druženje in ogled stojnic na Promenadi. Na odru predstavitev
harmonikarskih orkestrov, skupin, ansamblov, glasbenih šol.
13.30: Zbor harmonikaric in harmonikarjev za povorko pri Prešernovem spomeniku (pod cerkvijo)
14.00: Povorka harmonik po Jezerski promenadi, sledi skupinska fotografija ob jezeru, nato povratek
pred oder, kjer bo gost Klobasekov Pepi (Miro Klinc) z gosti. Sledi žrebanje in podelitev bogatih
nagrad pravočasno prijavljenim (rok. 16.5.2016).
15.30: Zabava z ansamblom Slovenski pozdravi do 20.00.
16.00: Bled tours do 17.30 brezplačno vozi harmonikarice in harmonikarje nazaj do parkirišč.

Organizacijski odbor:
Toni Mežan, podžupan Občine Bled 051-306-089
Grega Antolin, podjetje Promotiva 051-309-916
Uroš Ambrožič, podjetje Aktivni oddih 041-784-496
Iztok Pesrl, ansambel Slovenski pozdravi 041-389-334
www.harmonike-bled.si
harmonike.bled@gmail.com
Pridržujemo si pravico do sprememb glede na različne okoliščine

