
LØRDAG 5. OKTOBER:
11.00 Offisiell åpning ved ordfører Jan Håvard Refsethås. Kulturelt innslag.

11 - 16 I Kiempen har lokalt næringsliv samt lag og foreninger stand.
De har gjort seg «lekre» for nettopp å ta imot deg denne helga!

11.15 Energi og ski!! (i Rallaren og gratis inngang).
Trønder Energi AS presenterer:
- Hvor går energibransjen og hva tenker TrønderEnergi?
Ved konserndirektør Ståle Gjersvold.
- Niklas Dyrhaug; Forventninger til kommende skisesong!

12.00 «Blålys time» utenfor Hovet med besøk av forskjellige «vesen»!

13.00 Løvebrøl – barneforestilling i Rallaren! Gratis inngang.

14.00 Film i Rallaren; «Hendelser i Holtålen – bak avisoverskriftene!».
Inngang 150 kr. Billettsalg; fra serviceenheten i kommunen + billettluka Hovet.

15.00 Funkytwinsa – Silas og Emil om karriere og trening. Etterpå blir det ei
felles treningsøkt – ta med treningstøy (ungdomsarrangement).
Gratis inngang!

18.00 Pubkveld i Messa med trubadur Inge Aasen.

19.30 Revyforestilling i Rallaren ved «Stjerneramp». Flere lokale innslag.
Billettsalg serviceenheten i Holtålen kommune. Billettpris; 200 kr.

Etter revyen fortsetter Pubkvelden i Messa med Inge Aasen til kl.24.00.

SØNDAG 6. OKTOBER:
11.00 Åpning av andre dag ved en representant fra næringslivet.

Kulturelt innslag.

11–15.30 I Kiempen har lokalt næringsliv samt lag og foreninger stand.
De har gjort seg «lekre» for nettopp å ta imot deg denne helga!

11.15 Foredrag i Rallaren ved Farmen vinner og gardbrukar Halvor Sveen.
Gratis inngang!

13.15 «Prisdryss med stil» i Rallaren! Gratis inngang.
- Kåring av beste stand (næringsliv og lag/forening).
- Utdeling av Holtålen kommunes kulturpris og kulturstipend
- Utdeling av kongens fortjenestemedalje
- Kulturelle innslag

14.15 Film i Rallaren; «Hendelser i Holtålen – bak avisoverskriftene!».
Inngang 150 kr. Billettsalg; fra serviceenheten i kommunen
+ billettluka Hovet.

16.00 Tusvik og Tønne show i Rallaren!
Billettsalg serviceenheten i Holtålen kommune. Billettpris; 395 kr.

18.30 Kino i Rallaren: Kaptein Sabeltann og Den Magiske Diamant
(barnefilm /familiefilm).

20.00 Kino i Rallaren: Rambo: Last Blood
(Action/Krigsfilm).

STORHELG
I HOVET

Bassenget og klatrerommet
«Stigeren» er åpen begge dagene under Storhelga.

Mat- og drikke opplevelse
Messa er åpen begge dagene. Her blir det salg av mye god lokalprodusert

mat og drikke – her får du en matopplevelse!!!


